Gymnázium Jura Hronca – 5-ročný slovensko-anglický bilingválny program
O ŠTÚDIU
Učebný plán v bilingválnej sekcii vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Štúdium je 5-ročné a prebieha
v dvoch vyučovacích jazykoch – v slovenskom a anglickom.

Prijímacie konanie:
Na prijímacie konanie sa môže prihlásiť žiak 8. alebo 9. ročníka ZŠ podaním prihlášky, žiak tercie alebo kvarty 8ročného gymnázia podaním žiadosti o prestup. Súčasťou prijímacieho konania je test všeobecných študijných
predpokladov, test všeobecných jazykových schopností a skúška z matematiky. V bilingválnom programe sa zvyčajne
otvára jedna trieda, aktuálne informácie o prijímacom konaní sú špecifikované vo zverejnených kritériách.
Informácie o počte študentov a tiež termíny budeme postupne dopĺňať.
Štúdium:
Prvý ročník je zameraný najmä na výučbu anglického jazyka ako takého. Z celkového počtu 31 hodín týždenne je až
14 hodín venovaných dokonalému osvojeniu si anglického jazyka, aby v ďalších ročníkoch mohli žiaci bez problémov
v tomto jazyku študovať aj odborné predmety. Naším cieľom je priviesť žiakov na úroveň C1 podľa Spoločného
referenčného rámca jazykov vo všetkých jazykových zručnostiach. Od druhého do piateho ročníka sa teda žiaci
venujú všetkým predmetom podľa učebného plánu, ktorý je viac-menej v súlade s učebným plánom nášho 4ročného gymnaziálneho programu. Počas štúdia majú všetci žiaci možnosť vybrať si z bohatej ponuky súťaží, krúžkov,
exkurzií, besied, programov a iných školských a mimoškolských aktivít, a tak nadobudnúť aj veľa praktických
zručností, aplikovať teóriu v praxi, či nadviazať kontakty s rovesníkmi podobných záujmov. Vo štvrtom a piatom
ročníku si žiaci popri povinných predmetoch vyberajú aj voliteľné predmety – semináre, podľa vlastných preferencií
a záujmov, čím získavajú hlbšie teoretické aj praktické vedomosti z predmetov, z ktorých by chceli maturovať,
a oblastí, ktoré by chceli študovať na vysokej škole.
Ukončenie štúdia:
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou v piatom ročníku, čím žiak získava úplné stredné všeobecné vzdelanie.
Žiak si vyberá 4 predmety, z ktorých zloží maturitnú skúšku, pričom povinné sú pre neho slovenský jazyk a literatúra
a anglický jazyk na úrovni C1. Štatistické výsledky z maturít dokazujú, že v celoslovenskom meradle dosahujú naši
žiaci vynikajúce výsledky – v šk. r. 2018/19 (v dobe pre pandémiou) bol percentil zo slovenského jazyka a literatúry
99,3, z matematiky 88 a z anglického jazyka 97,5. Naši absolventi sa každoročne dostávajú na prestížne slovenské
a zahraničné univerzity, predovšetkým v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Dánsku a Čechách.

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY
1.

Je nejaký rozdiel medzi bilingválnym programom a medzinárodným programom, resp. ako mám vedieť, na
ktorý sa chcem prihlásiť?
Áno, je. Bilingválny slovensko-anglický program je určený pre žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ, prípadne žiakov tercie
a kvarty a zahŕňa 5 rokov stredoškolského štúdia. Učebný plán vychádza zo slovenského Štátneho
vzdelávacieho programu. Štúdium prebieha v slovenskom a anglickom jazyku a končí maturitnou skúškou.

Medzinárodný program MYP zahŕňa druhý stupeň základnej školy a prvé dva roky strednej školy, predchádza
mu program PYP. Učebný plán je určený medzinárodnou organizáciou International Baccalaureate (IB). Štúdium
prebieha v anglickom jazyku.
2. Aký je rozdiel medzi 4-ročným a 5-ročným bilingválnym štúdiom na Gymnáziu Jura Hronca?
Do 4-ročného programu sa prihlasujú žiaci 9. ročníka ZŠ, bilingválny 5-ročný program je určený pre žiakov 8. a
9.ročníka ZŠ, prípadne žiakov tercie a kvarty. Prvý ročník 5-ročného štúdia je určený viac-menej na dôkladné
osvojenie si anglického jazyka. Učebný plán 2.- 5.ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia je veľmi podobný
učebnému plánu 1.- 4. ročníka 4-ročného štúdia, líšia sa len v niekoľkých predmetoch navyše a vo vyučovacom
jazyku – v 4-ročnom štúdiu je to slovenský jazyk; v 5-ročnom bilingválnom štúdiu kombinácia anglického
a slovenského jazyka. Žiaci 4-ročného štúdia maturujú z anglického jazyka na úrovni B2, žiaci 5-ročného štúdia
na úrovni C1.
3. Kto a ako sa môže prihlásiť?
Prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9.ročníka ZŠ, a to podaním prihlášky. Študenti tercie a kvarty sa nemôžu prihlásiť
prostredníctvom podania prihlášky, keďže už sú žiakmi strednej školy. Títo žiaci podávajú žiadosť o prestup
adresovanú riaditeľke Gymnázia Jura Hronca (vzor žiadosti nájdete na priloženom linku: https://www.gjh.sk/oskole/pre-zaujemcov-o-studium ).
4. Koľko žiakov sa prijíma a koľko tried sa zvyčajne otvára?
Zvyčajne prijímame 28 žiakov a otvárame 1 triedu.
5. Koľko žiakov sa zvyčajne hlási do bilingválneho programu?
Obvykle sa hlási približne 330 žiakov.
6. Ponúka Gymnázium Jura Hronca prípravné kurzy na prijímacie skúšky?
Nie, prípravné kurzy neponúkame.
7. Z čoho pozostáva prijímacia skúška?
Prijímacia skúška pozostáva z 3 častí:
1. Test všeobecných študijných predpokladov, trvá 40 minút.
2. Test všeobecných jazykových schopností, trvá 40 minút.
3. Písomná skúška z matematiky, trvá 40 minút.
Testom všeobecných študijných predpokladov a testom všeobecných jazykových schopností zisťujeme logickoanalytické a jazykové schopnosti potrebné pre štúdium v tomto programe. Nie sú zamerané na vedomosti, ide
napríklad o analýzu textu, čítanie s porozumením, čítanie z grafu alebo tabuľky, analýza vzťahu medzi slovami,
skúmanie lingvistického potenciálu žiaka a pod.
Skúška z matematiky pozostáva z úloh z učiva piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ. Obsah a rozsah
skúšky je v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre ZŠ. Vzorové testy
z matematiky sú zverejnené na stránke školy www.gjh.sk v sekcii Predmety.
Všetky tri časti prijímacej skúšky prebiehajú v slovenskom jazyku.
8. Čo všetko okrem prijímacej skúšky sa zohľadňuje pri prijímacom konaní?
Kritéria na úspešné vykonanie prijímacej skúšky sú zverejnené na stránke našej školy.
9. Musím ovládať anglický jazyk, keď sa hlásim do bilingválneho programu?
Prijímacia skúška prebieha v slovenskom jazyku. Pre štúdium sa odporúča predchádzajúca znalosť anglického
jazyka, ale nemáme stanovenú presnú úroveň. Úspešní uchádzači budú v júni pozvaní na jazykové preskúšanie,
na základe ktorého budú od septembra rozdelení do dvoch výkonnostných skupín. V prvom ročníku sa odborné
predmety vyučujú v slovenskom jazyku, pozornosť je venovaná dôkladnému osvojeniu si anglického jazyka (v
dotácii 14 hodín týždenne), odborné predmety sa v anglickom jazyku učia až od 2. ročníka.
10. V čom spočíva výučba anglického jazyka v 5-ročnom bilingválnom programe?
Anglický jazyk sa snažíme učiť komplexne a systematicky s ohľadom na všetky zručnosti. V prvom ročníku
pracujeme s dotáciou 14 hodín do týždňa, ktoré zahŕňajú 7 hodín gramatiky, 3 hodiny konverzácií, 2 hodiny
počúvania a práce s textom a slovotvorbou, a 2 hodiny štylistiky a písania. V 2.-5. ročníku vyučujeme 5 - 6 hodín
týždenne. Okrem bežných hodín angličtiny vyučujeme anglickú konverzáciu, anglickú literatúru a reálie
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anglofónnych krajín. Žiaci 5. ročníka skladajú maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 podľa
Spoločného referenčného rámca jazykov vo všetkých jazykových zručnostiach.
Ktoré odborné predmety sú vyučované v anglickom jazyku?
Momentálne v anglickom jazyku učíme anglickú literatúru, reálie anglofónnych krajín, chémiu, geografiu,
biológiu, občiansku náuku a telesnú výchovu.
Ako prebieha príprava na maturitu a samotná maturitná skúška?
Žiaci si podľa vlastných preferencií vyberajú vo 4. ročníku dva dvojhodinové semináre a v 5. ročníku vlastnú
kombináciu dvoj a štvorhodinových seminárov v celkovom počte 10 hodín do týždňa. Na maturitnú skúšku sa
prihlasujú zo 4 predmetov, pričom slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk na úrovni C1 sú povinné. Ak majú
žiaci záujem, môžu sa rozhodnúť pre dobrovoľnú maturitu z piateho a šiesteho vyučovacieho predmetu.
Môžu žiaci maturovať z časti predmetov aj vo 4. ročníku?
Nie, žiaci skladajú maturitnú skúšku len v 5 .ročníku.
Poskytuje Gymnázium Jura Hronca internát?
Naša škola nedisponuje vlastným internátom, avšak dlhoročne spolupracujeme s nasledujúcimi internátmi:
 ŠI, Trnavská cesta 2 – len pre dievčatá
 ŠI, Ivanská cesta 21
 ŠI, Svätoplukova 2 – len pre dievčatá
 ŠI, Vranovská 2 a 4
 ŠI, Pekná cesta 4
 ŠI, Račianska 190
Na koho sa môžem obrátiť v prípade ďalších otázok?
Mailom na zástupcu riaditeľky školy Tomáša Slezáka (slezak@gjh.sk) alebo na koordinátorku bilingválneho
programu Jarmilu Jamborovú (jamborova@gjh.sk).

