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1.) Komu je 

štúdium určené

2.) Čo je cieľom 

štúdia

3.) Čo ma čaká a 

neminie 

4.) Mám záujem! 

Bilingválne štúdium gymnázia 

(5-ročné)



1) Komu je štúdium určené

Žiaci, ktorí 

úspešne ukončia

8. alebo 9. ročník

základnej školy.  



2) Čo je cieľom štúdia

5-ročný bilingválny program pozostáva z intenzívnej 

jazykovej prípravy a jeho cieľom je:



Umožniť Ti študovať odborné 

predmety v anglickom jazyku.



Pripraviť Ťa tak, aby si vedel ústne i písomne 

komunikovať v slovenskom, anglickom a ďalšom 

cudzom jazyku v bežnom živote aj pri odbornej 

činnosti.



Byť úspešný pri získavaní jazykových 

certifikátov uznávaných v Európskej 

únii a v USA. 



Úspešne zmaturovať podľa požiadaviek

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR.



Získať osvedčenie o vykonaní odbornej 

štátnej jazykovej skúšky z anglického

jazyka na úrovni C1.



Po úspešnom absolvovaní talentových skúšok z

anglického jazyka a testu všeobecných študijných

predpokladov (z matematiky a slovenského

jazyka), ktoré sa konajú 20. marca 2019, Ťa v

budúcom školskom roku čaká jazda plná

zážitkov!!!

3) Čo ma čaká a neminie 



Počet vyučovacích hodín anglického jazyka v

1. ročníku je 10 hodín týždenne (na 4-ročnom

gymnáziu sú to 4 hodiny týždenne). V rámci

týchto hodín sa budeš zdokonaľovať v

nasledujúcich oblastiach:

• Speaking – konverzácia

• Grammar – gramatika

• Vocabulary – slovná zásoba 

• Reading comprehension – čítanie s porozumením

• Listening comprehension – počúvanie s porozumením

Prvý ročník  



Prvý ročník  

VYUČOVANIE

S ANGLICKÝM 

LEKTOROM

Žiaci prvého ročníka 

absolvujú 2 konverzačné 

hodiny týždenne s 

anglickým lektorom 

(native speaker).



Iné predmety:

• slovenský jazyk a literatúra

• 2. cudzí jazyk – nemecký, španielsky, ruský

• matematika

• informatika

• fyzika

• chémia

• geografia

• telesná výchova

• etická/náboženská výchova

Prvý ročník  



2. až 5. ročník
V anglickom jazyku sa vyučujú tieto predmety: 

MATEMATIKA (2. – 4. ročník)

BIOLÓGIA (3. – 4. ročník)                   OBČIANSKA NÁUKA (3. – 4. ročník)



2. až 5. ročník
V anglickom jazyku sa vyučujú tieto predmety: 

ANGLICKÁ LITERATÚRA

(4. – 5. ročník)

UMENIE A KULTÚRA

(4. – 5. ročník)



Ako na to?

1.) Ak si žiakom 8. alebo 9. ročníka základnej školy, 

podaj si prihlášku k nám (do 20. februára 2019 u 

riaditeľa svojej základnej školy).

Plánovaný počet žiakov bilingválnej sekcie v prvom 

ročníku je 28.

2.) Príď na talentové skúšky, ktoré sa budú konať 20. 

marca 2019.

3.) Trpezlivo čakaj na výsledky testovania.

4.) V septembri sa tešíme na úspešných 

4) Mám záujem 






