Gymnázium Jura Hronca – 2-ročný medzinárodný program International Baccalaureate Diploma
O ŠTÚDIU
Program International Baccalaureate Diploma (IBD) je určený pre študentov posledných dvoch ročníkov
gymnaziálneho štúdia. Učebný plán je určený organizáciou International Baccalaureate Organization (IBO) a je
rovnaký na všetkých IB školách vo svete. IBD štúdium na GJH prebieha v anglickom jazyku.
Radi by sme upozornili záujemcov o štúdium, že tento dokument sa vzhľadom na premenlivú situáciu bude
priebežne aktualizovať.
Prihlasovanie a výberové konanie:
Približne polovica študentov IBD programu prichádza z medzinárodného programu MYP na GJH, druhá polovica (cca
24 študentov) sú úspešní účastníci výberového konania, ktoré sa koná v marci alebo apríli. Do výberového konania
sa môže prihlásiť študent druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia, tretieho a štvrtého ročníka bilingválneho
štúdia alebo študent sexty a septimy osemročného štúdia (alebo ekvivalentného typu štúdia na ktorejkoľvek škole
na Slovensku/v zahraničí). Prihláška bude pravdepodobne k dispozícii od januára 2022. Samotné výberové konanie
pozostáva z 2 častí – prvou je test z matematiky a anglického jazyka. V druhej časti sú uchádzačom, ktorí úspešne
absolvujú oba testy, následne započítané aj body za prospech (vysvedčenia), odporúčanie učiteľa a mimoškolské
aktivity.
Štúdium:
Študent si na začiatku štúdia zvolí 6 predmetov, ktoré bude študovať a na konci štúdia zo všetkých bude aj
maturovať. Tri predmety študuje na vyššej úrovni (Higher Level – HL, 5 vyučovacích hodín týždenne) a tri na
štandardnej úrovni (Standard Level – SL, 3 vyučovanie hodiny týždenne). Povinný predmet je matematika
a materinský jazyk, a slovenská/anglická literatúra (podľa toho, či študent ovláda slovenčinu). Povinne voliteľné
predmety sú cudzí jazyk (anglický alebo iný), humanitný predmet (ekonómia/psychológia/história), prírodovedný
predmet (biológia/fyzika/chémia/informatika) a šiesty predmet (výtvarné umenie alebo ktorýkoľvek
z predchádzajúcich).
Okrem základných predmetov musí študent absolvovať aj povinné predmety Writing (anglická štylistka), TOK (teória
poznania) a v priebehu štúdia napísať aj malú diplomovú prácu z jedného predmetu (Extended Essay). Počas celého
štúdia sa študent venuje aj „predmetu“ CAS, čo sú mimoškolské aktivity v oblasti kreativity (napr. umenie alebo
predmetové olympiády), telesného rozvoja (predmet telesná výchova) a služby spoločnosti (dobrovoľníctvo a iné
spoločensky prospešné aktivity).
Ukončenie štúdia:
Štúdium sa v druhom ročníku programu končí medzinárodnou maturitou, ktorá je ekvivalentná slovenskej maturite.
Študent maturuje zo všetkých šiestich zvolených predmetov. Hodnotenie každého predmetu má internú časť
(hodnotenú učiteľom daného predmetu na GJH, ale aj externým učiteľom) a externú časť (hodnotenú mimo našej
školy). Interná časť pozostáva z písomných prác alebo ústnych skúšok, ktoré študent absolvuje počas maturitného
ročníka. Externú časť predstavujú 2 alebo 3 písomné testy, ktoré študent píše v rámci záverečných skúšok (final
exams). Tie sa konajú v prvej polovici mája a trvajú 2 – 3 týždne. Výsledky sú známe začiatkom júla. Naši absolventi
sa každoročne dostávajú na slovenské, ale najmä zahraničné univerzity (predovšetkým v Spojenom kráľovstve,
Holandsku a Českej republike).
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Je nejaký rozdiel medzi medzinárodným programom IB Diploma a 5-ročným bilingválnym programom, resp.
ako mám vedieť, na ktorý sa chcem prihlásiť?
Áno, je. Medzinárodný program IB Diploma zahŕňa posledné dva roky strednej školy. Do výberového konania
sa môže prihlásiť študent druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia, tretieho a štvrtého ročníka
bilingválneho štúdia alebo študent sexty a septimy osemročného štúdia. Učebný plán je určený medzinárodnou
organizáciou International Baccalaureate Organization (IBO). Štúdium prebieha v anglickom jazyku. Štúdium
končí medzinárodnou maturitnou skúškou.
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.
Kto a ako sa môže prihlásiť?
Do výberového konania sa môže prihlásiť študent druhého a tretieho ročníka štvorročného štúdia, tretieho
a štvrtého ročníka bilingválneho štúdia alebo študent sexty a septimy osemročného štúdia (alebo
ekvivalentného typu štúdia na ktorejkoľvek škole na Slovensku/v zahraničí). Prihláška bude pravdepodobne k
dispozícii od januára 2022.
Koľko žiakov sa prijíma a koľko tried sa zvyčajne otvára?
Približne polovica študentov IBD programu prichádza z medzinárodného programu MYP na Gymnáziu Jura
Hronca, druhá polovica (cca 24 študentov) sú úspešní účastníci výberového konania, ktoré sa koná v marci alebo
apríli, ak to umožní situácia.
Koľko žiakov sa zvyčajne hlási do IB Diploma programu?
Obvykle sa hlási približne 80 žiakov.
Ponúka škola prípravné kurzy na prijímacie skúšky?
Nie, prípravné kurzy neponúkame.
Z čoho pozostáva prijímacia skúška?
Prijímacia skúška pozostáva z 2 častí:
1. Písomná skúška z matematiky, trvá 60 minút.
2. Písomná skúška z anglického jazyka, trvá 70 minút.
Vzorové testy z anglického jazyka a matematiky sú zverejnené na stránke školy: https://ib.gjh.sk/testy/
Čo všetko okrem prijímacej skúšky sa zohľadňuje pri prijímacom konaní?
Samotné výberové konanie pozostáva z 2 častí – prvou je test z matematiky a anglického jazyka. Uchádzačom,
ktorí úspešne absolvujú oba testy, sú následne započítané aj body za prospech (vysvedčenia), odporúčanie
učiteľa a mimoškolské aktivity.
Podľa vývoja pandemickej situácie sa tieto kritéria však môžu zmeniť – pozri sekciu MIMORIADNA SITUÁCIA.
Poskytuje škola internát?
Naša škola nedisponuje vlastným internátom, avšak dlhoročne spolupracujeme so školským internátom na
Peknej ceste 4 v Rači.
Na koho sa môžem obrátiť v prípade ďalších otázok?
Mailom na riaditeľku školy Janu Trúsikovú (riaditel@gjh.sk) alebo na koordinátora IBD programu Mateja Gondu
(ibdcoordinator@gjh.sk).

MIMORIADNA SITUÁCIA
Prosíme všetkých uchádzačov o štúdium, aby priebežne sledovali stránku školy, pretože informácie budeme
aktualizovať s ohľadom na vývoj situácie. Vzhľadom na pripravované legislatívne zmeny a nepredvídateľnosť
pandemickej situácie nemôžeme momentálne zaručiť, aká bude forma prijímacieho konania a ako sa budú meniť
kritéria pre jeho úspešné zvládnutie. Všetky prípadné zmeny v organizácii a kritériách na prijatie budú v súlade
s platnou legislatívou, s epidemiologickými opatreniami a pokynmi Ministerstva školstva SR, a budú včas zverejnené
na webstránke školy.

