
  šk. rok: 2018/2019 
 

Ponuka záujmových útvarov prostredníctvom vzdelávacích poukazov 
 

názov záujmového 

krúžku 

vedúci krúžku termín poznámka popis 

Anglický filmový klub Ch. Falcone utorok neobmedzene  

Debatný krúžok Mgr. Pochylá-

Kečkéšová 

utorok neobmedzene Debatný klub je záujmovým krúžkom určeným pre všetkých 

študentov nášho gymnázia, ktorí majú záujem zlepšiť svoje rečnícke 

schopnosti a rozvíjať si kritické myslenie. 

Digitálne 

technológie/Virtuálna 

realita 

Mgr. J. Jánošíková utorok neobmedzene Môžete navštíviť rôzne miesta planéty ale aj mimo nej, tiež 

sa môžete pozrieť na ľudské telo zvnútra a mnoho iného. 

Dramatický krúžok Mgr. Z. Pucherová, 

Ph.D 

utorok neobmedzene Aktivity krúžku sú zamerané na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 

prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Využíva 

predovšetkým dramatickú improvizáciu, ktorá je založená 

na ľudskej schopnosti konať v navodených situáciách tak, akoby 

boli skutočné. 

Excel pre ekonómov Mgr. J. Krejčová piatok 5. – 8. ročník 

osemročné 

1. - 4. ročník 

štvorročné 

Tento kurz je zameraný na precvičenie si ekonomických funkcií 

a výpočtov na príkladoch v tabuľkovom editore Microsoft Excel 

2016. Predpokladá sa pritom, že účastníci majú predchádzajúce 

znalosti v programe Excel.  

Spoznáte a prakticky si vyskúšate: 

 Vytváranie rôznych typov modelov 

 Špecializované výpočty s funkciami (finančné, štatistické, 

matematické) 

 Hľadanie optimálneho riešenia 

 Predpovede budúceho vývoja (trend) 

 Efektívnu analýzu dát (zoznamy a kontingenčnej tabuľky) 

 Prehľadné tabuľky (s podmieneným formátovaním, prehľady 

a skupinami) 

 Prezentáciu výsledkov v atraktívnych formátoch a grafoch 
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názov záujmového 

krúžku 

vedúci krúžku termín poznámka popis 

Florbalový krúžok Mgr. Ľ. Čepka pondelok neobmedzene  

Informačno-čitateľský 

klub 

PhDr. D. Gondová  neobmedzene Prístup k informačným systémom školy, multimediálnemu 

knižničnému fondu slovenskej, nemeckej i anglickej sekcie. 

Internetový klub Ing. P. Novota  neobmedzene Umožňuje bezplatné využitie IKT aj mimo vyučovacieho času. 

IT variácie Mgr. J. Jánošíková  neobmedzene Naučíte sa začiatky programovania, strojopisu, grafiky a ukážeme si 

rôzne iné možnosti ako aj hru premeniť na učenie sa hrou. 

Kondičné posilňovanie Mgr. F. Lörinczi pondelok neobmedzene  

Kurz ECDL lektor piatok 5. – 8. ročník 

osemročné 

1. - 4. ročník 

štvorročné 

Počítačový kurz pre certifikáciu ECDL (European Computer 

Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na 

počítače) pre modul Base/Standard: 

 M2 Základy práce s počítačom/Computer Essentials, 

 M3 Spracovanie textu/Word Processing, 

 M4 Tabuľkový kalkulátor/Spreadsheets, 

 M7 Základy práce online/Online Essentials, 

 M5 Používanie databáz/Using Databases, 

 M6 Prezentácia/Presentation, 

 M12 Bezpečnosť pri práci s IKT/IT Security, 

 M9 Práca s obrázkami a grafikou/Image Editing. 

Záujemcovia si z ponuky 8 modulov zvolia 4 moduly podľa svojho 

uváženia, v ktorých absolvujú prípravu a vykonajú akreditovanú 

skúšku. Úspešní absolventi získajú Certifikát ECDL Profile 

s medzinárodnou platnosťou. 

Kurz nemeckého 

jazyka 

Mgr. A. Kováčová pondelok VIII.O Príprava na medzinárodné skúšky DSD. 

Parlez-vous français? PhDr. D. Gondová utorok neobmedzene Kurz francúzskeho jazyka 
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názov záujmového 

krúžku 

vedúci krúžku termín poznámka popis 

Redakčný krúžok   neobmedzene Publicistika. Jazykové a grafické korektúry. Tvorba školského 

časopisu. 

Robotika lektor  neobmedzene Náplňou krúžku je stavba robotov zo špeciálnych lego stavebníc, 

ktoré obsahujú motory, či senzory. Následne sa do takto 

skonštruovaného robota musí vymyslieť a vytvoriť program, podľa 

ktorého bude robot fungovať. Je tu preto obrovská škála možností, 

ako bude robot vyzerať, čo bude jeho náplňou, ako bude reagovať 

na okolité prostredie. 

Stolnotenisový krúžok Mgr. F. Lörinczi pondelok neobmedzene  

Školská kapela Mgr. M. Čižmár blokovo neobmedzene Príprava školských koncertov (vianočný koncert, benefičný 

koncert). Reprezentácia školy na festivaloch a súťažiach. 

Vodácky a turistický 

krúžok 

Mgr. Ľ. Čepka blokovo neobmedzene  

Volejbalový krúžok - 

mladší žiaci 

Mgr. B. Holešová utorok 1. – 3. ročník 

osemročné 

 

Volejbalový krúžok - 

starší žiaci 

Mgr. B. Holešová streda 4. – 8. ročník 

osemročné 

1. - 4. ročník 

štvorročné 

 

 


