
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 

Bratislava 
 

Deň otvorených dverí 
štvorročné štúdium 

 

Pozývame 
 

všetkých deviatakov a ich rodičov 

na Deň otvorených dverí 
 

vo štvrtok 13.2.2020 od 13.00 do 
15.00 

 

 

V školskom roku 2020/2021 naša škola ponúka žiakom deviateho ročníka ZŠ 

otvorenie dvoch tried štvorročného štúdia s počtom žiakov spolu 56. 
 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v 

gymnáziách  môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne 
vzdelanie a úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v 
príslušnom školskom roku a súčasne splnil podmienky prijímacieho 

konania. 
 

Z cudzích jazykov sa bude vyučovať anglický a nemecký jazyk.  
Štúdium na gymnáziu je bezplatné. Štúdium končí maturitnou skúškou. 

Prihláška žiaka 9. ročníka ZŠ  sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré vydá  
a potvrdí základná škola. 

Počas Dňa otvorených dverí vám radi naživo predstavíme našu školu, budete 
mať možnosť prehliadnuť si interiér a exteriér našej školy, navštíviť učebne, ako aj 

možnosť stretnúť sa so žiakmi a učiteľmi.  

 Počas Dňa otvorených dverí  vás pedagógovia a žiaci  zoznámia  s možnosťami 
spoločenskovedného, prírodovedného i jazykového zamerania na našej škole, 
poskytnú vám  informácie o medzinárodnej spolupráci, jazykových pobytoch, 
certifikátoch DSD, ECDL, ale aj o forme vzdelávania metódou CLIL. 

 

 



Program 

 

 13.00 – 13.30  – privítanie v aule školy,  oboznámenie sa s kritériami prijímacieho 

konania, s možnosťami štúdia a vzdelávacím programom školy,  o posilnení štúdia 

anglického jazyka, voľnočasové aktivity, práca v záujmových krúžkoch i benefity 

školy, stretnutie s vedením školy a výchovným poradcom, panelová diskusia 

 

 13.30 – 14.00  prehliadka školy,  prehliadka učební, telocvične,  plavárne, jedálne 

 13.30 – 14.00 ukážka v aule predmetu Predlekárskej prvej pomoci -  možnosť 

vyskúšať si záchranu – predmet Predlekárska prvá pomoc, certifikát záchranára  

 v čase od cca 13.30 - 14.30  – možnosť vidieť, pýtať sa, informačné bloky: 

 

 jazykový blok (Aj, Nj)  učebňa 17, nad aulou -  informácia o anglickom 

programe, informácie o možnostiach jazykového zamerania, formy vzdelávania 

metódou CLIL, certifikát DSD/Sprachdiplom/, zahraničné jazykové pobyty, 

projekt Edinburg, projekt, eTwinning, projekt Erasmus, podujatia v zahraničí. 

 

 spoločenskovedný blok (Sj, Dej, On) učebňa číslo 11, 1.poschodie -  informácia 

o výuke predmetov, informácie o knižnično-informačných službách, knižnica 

 

 prírodovedný blok (Bio, Fyz, Che, Geo) učebňa číslo 1, prízemie  -  informácia 

o výuke predmetov, ukážka použitia interaktívnej tabule v Geo /úloha interaktívny 

atlas/, projekt Zdravá škola, Enironmentálne projekty, predlekárska prvá pomoc, , 

ozdravovacie pobyty 

 

 matematicko-informatický blok (Mat, Informatika) učebňa 7, prízemie 

informácia o výuke predmetov, o možnostiach rozvoja digitálnych 

zručností a robotiky, o softvérových možnostiach, projekt ECDL, 

 

 športový blok (Tv, Plávanie, Tanečná vých.) ) – učebňa č.19 

informácie o možnostiach vyučovania telesnej a športovej výchovy na škole, 

predmet plávanie, predmet spoločenská a tanečná výchova, Bratislavský bál, 

lyžiarske kurzy, škola v prírode 

 

od 14.30 program pokračuje možnosťou vyskúšať si ukážky testov zo SJ alebo  

matematiky – prízemie, učebne číslo 5 a 6.   

        

Ochotne vám odpovieme na všetky vaše otázky. Bližšie informácie o škole môžete 

získať na našej stránke www.gln.sk, kde nájdete aj virtuálnu prehliadku škol 

          

Norbert Kyndl, riaditeľ školy 

http://www.gln.sk/

