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KĽÚČOVÉ ŠTATISTIKY
uplatnenie 

absolventov na VŠ
100	%  

Uplatnenie absolventov

Deň otvorených dverí

Povedali o nás naši absolventi

Adresa: 

Gymnázium
Ul. 1. mája 8, 
901 01 Malacky,
Riaditeľka:
RNDr. Elena Krajčírová

„Jazyková vybavenosť

z gymnázia mi zase umožnila 

už počas vysokej školy 

zastupovať medzinárodný

subjekt v OSN, či 

precestovať desiatky krajín.“

„Zo všetkého najviac 

oceňujem zameranie

gymnázia na cudzie jazyky, 

pretože práve to bol dôvod, 

prečo som sa rozhodla spojiť

svoj vzťah k humanitným 

vedám s cudzími jazykmi 

a vyštudovala som právo

na Viedenskej univerzite. 

Stálo ma to veľa úsilia a som 

presvedčená o tom, že práve

táto škola mi umožnila 

objaviť moje prednosti 

a naplno ich rozvinúť.“

Miloš
(Slovensko)

Z Gymnázia právo vo ViedniPomohli mi extenzívne znalosti

(Rakúsko)

Petra

Informácie o štúdiu
pre ôsmakov a deviatakov

PÄŤROČNÉ

BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky  

Kontakt

+421 34 772 24 69

gymalriad@stonline.sk 

www.g1majamc.sk

„Veľkou výhodou je kvalitná 

výuka jazykov.“

Dominik
(Česká republika)

Miesto, kam sa rád vraciam...

2019november
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Všeobecné informácie

Škola ponúka kvalitný a flexibilný 
školský vzdelávací program, ktorý 
je obohatený o unikátne predmety 
medzinárodne akreditované u IES 

London s ratingom A+. Súbežne 
vytvárame študentom priestor na získanie 
rôznych certifikátov IELTS, CAE, DSD, 
DELF, GCE „A“, SAT, ECDL. Ponúkame 
vyučovanie v odborných učebniach 
a laboratóriách za účelom kvalitného 
a efektívneho vzdelávania, ktorým sa sna-
žíme pripraviť našich študentov na vyso-
koškolské štúdium na prestížnych domá-
cich i zahraničných školách. Dôraz kladie-
me na schopnosť študenta vedomosti 
spájať a aktívne využívať. Naši študenti 
dosahujú vynikajúce výsledky v predme-
tových i športových súťažiach. Škola 
tradične participuje na medzinárodných 
projektoch ERASMUS+,  eTwinning,   
DofE a iné. Študenti majú možnosť využiť 
bohatú ponuku kultúrnych, humanitárnych 
a športových aktivít i záujmových útvarov. 
Škola vzdeláva tak, aby jej absolventi boli 
schopní orientovať sa v bežnom živote 

a aktívne sa zúčastňovali spoločenského, kultúrneho 
alebo politického diania, aby boli sociálne zrelí a boli 
si vedomí svojich práv a povinností a ctili si demokratické 
princípy fungovania spoločnosti.
Absolvent gymnázia s vedomosťami a kľúčovými 
kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacích 
predmetoch je pripravený na štúdium na vysokých 
školách doma aj v zahraničí a tiež na európsky trh práce 
vo všetkých  oblastiach spoločenskej praxe. 

i kolektív plne kvalifikovaných učiteľov
izohľadňovanie špeciálnych výchovnovzdeláva-
cích potrieb
inative speaker/zahraničný lektor

iodborná literatúra a schválené učebnice Insight, Oxford 
University Press, reálne učebné materiály
ivlastný adaptačný program a kariérové poradenstvo 
pri výbere VŠ
ivodácky, lyžiarsky a snowboardový kurz

i2. vyučovací jazyk - anglický
i1. ročník - intenzívna príprava 

v anglickom jazyku
izačiatočná úroveň B1/konečná úroveň 

C1 podľa SERR jazykovej úrovne
iv 1. ročníku voľba 2. cudzieho jazyka 

z ponuky nemecký a francúzsky jazyk 
iv 2. - 3. ročníku stanovené 3 predmety, 

ktoré sa budú vyučovať v anglickom 
jazyku (geografia, dejepis, umenie 
a kultúra, fyzika, chémia, biológia, 
experimentálne vedy)

ivo 4. - 5. ročníku si študenti môžu 
vybrať z ponuky voliteľných predmetov podľa 
individuálnej profilácie prírodovedného, 
spoločenskovedného alebo ekonomického zamerania 
(semináre z fyziky, chémie, biológie, britská a americká 

literatúra, spoločenskovedný 
seminár, seminár z dejepisu, 
obchodná angličtina, 
ekonomika)

i maturitná skúška 
zo 4 predmetov: slovenský 
jazyk a literatúra, 
2. vyučovací jazyk/anglický 
jazyk na úrovni C1 a dva 
voliteľné predmety 

imožnosť zvoliť si naviac aj tri 
dobrovoľné predmety

ivoliteľný prípravný seminár 
na skúšku IELTS, 
celosvetovo uznávaný 
jazykový certifikát, ktorý 
Vám naštartuje kariéru  
doma i v zahraničí

imožnosť získať jazykový 
certifikát Cambridge 
Advanced Certificate in 
English/C1,      skúška 
preukazuje vysokú úroveň 
znalosti angličtiny

ivoliteľný prípravný seminár 
na skúšku GCE Level A, 
ktorá je nevyhnutná 
pre pokračovanie v štúdiu 
na popredných univerzitách 
predovšetkým  vo Veľkej 
Británii, 

ivoliteľný prípravný seminár 
na skúšky SAT        je 
jazykový certifikát potrebný 
pre štúdium v USA

ivoliteľný certifikát DSD    , 
potrebný k štúdiu v Rakúsku

iDELF      je certifikát 
z francúzskeho jazyka 
potrebný k štúdiu 
vo Francúzsku

ilicencia Microsoft Office 
365 Pro Plus

Priebeh a ukončovanie 

vzdelávania

profilácia

benefity

maturita

organizované kurzy

AJ International English Language Testing System

AJ Cambridge Advanced Certificate in English

NJ Deutsches Sprachdiplom

FJ Diplôme d'études en langue française

AJ English week - intenzívny jazykový kurz

Jazykové pobyty a stáže v zahraničí

AJ General Certificate of Education Advanced Level

AJ Scholastic Aptitute Test

Školskú knižnicu tvorí bohatý multimediálny knižničný 

fond v slovenskej, anglickej a nemeckej jazykovej mutácii. 

Čitateľom poskytuje  automatizované knižnično-informačné 

služby (výpožičné 

i reprografické) a online 

katalóg.

15.3. - 30.4.2020

2020 

2020 

A test všeobecných jazykových 
predpokladov

A test študijných predpokladov


