
Informácie o možnostiach štúdia na Gymnáziu v Bytči 
v školskom roku 2012/2013 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

blíži sa  obdobie  dôležitého  rozhodovania o  tom,  ktorú  strednú školu si vybrať pre  
budúce stredoškolské  štúdium. 

Možno sa rozhodujete na základe dosahovaných výsledkov v základnej škole, možno 
zvažujete, aký typ štúdia je pre vás najvhodnejší v období, keď bojujeme s následkami  
finančnej  a hospodárskej krízy, keď každý z Vás musí uvažovať o perspektíve a uplatnení sa 
na trhu práce. 

Kvalitné vzdelanie je najlepším odrazovým mostíkom do neistej budúcnosti. Všeobecné 
vzdelanie gymnaziálneho typu dáva široké možnosti pokračovať v štúdiu na všetkých typoch 
vysokoškolského, nadstavbového štúdia, možnosti rekvalifikovať sa podľa ponuky a potrieb 
trhu práce u nás i v zahraničí, ďalej rozvíjať a využívať nadobudnuté jazykové a komunikačné 
schopnosti. 

Možno by ste radi  študovali vo svojom meste alebo najbližšom okolí, aby ste ušetrili 
čas i peniaze zdĺhavým cestovaním. Možno Vás k Bytči viažu kultúrne, športové a iné 
mimoškolské aktivity alebo zdravý bytčiansky lokálpatriotizmus. 

Nasledujúce informácie sú určené práve Vám, ktorí sa chcete v školskom roku 2012/13 
stať gymnazistami, Vám, ktorí ste už rozhodnutí, i Vám, ktorí možno ešte váhate. 

 
 

Aktuálna ponuka štúdia  
v štvorročnej a osemročnej forme štúdia 

7902500        4-ročné štúdium 

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 9. ročník ZŠ. Štúdium realizujeme podľa 
školského vzdelávacieho programu. Široká voliteľnosť predmetov umožňuje každému žiakovi 
tvoriť si počas štúdia vlastnú profiláciu a v  4. ročníku štúdia vytvoriť si svoj vlastný študijný 
program. Umožňuje kvalitnú prípravu na maturitu a prijímacie skúšky na všetky typy štúdia. 
Od 1. ročníka sa povinne vyučujeme dva cudzie jazyky, tradične najväčší záujem je o 
anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk. V prípade dostatočného počtu záujemcov 
zabezpečíme aj vyučovanie iných cudzích jazykov. 

Vo všetkých ročníkoch štúdia sa študenti zapájajú do predmetových olympiád, 
olympiád v cudzích jazykoch, do literárnych, výtvarných, športových súťaží, do 
programovania i stredoškolskej odbornej činnosti. Dosahujú výborné výsledky v rámci 
regiónu, kraja i v celoslovenskom meradle. 

Všetci žiaci 9. ročníka ZŠ budú pre školský rok 2012/2013       

prijímaní bez prijímacích skúšok 

Poradie žiakov v prijímacom konaní bude zostavené na základe bodového hodnotenia 
prospechu na základnej škole, Testovania 9 – 2012 a úspešnosti v rôznych súťažiach 
a olympiádach, pričom môže byť prijatých najviac 52 žiakov. 



Podrobné kritériá na prijímanie žiakov deviatych ročníkov  pre školský rok 2012/2013, 
ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium, budú zverejnené v zmysle platnej legislatívy do 
31. marca 2012 na  vchodových dverách školy a na  webovom sídle školy – 
gymbytca.edupage.sk  

7902500        8-ročné štúdium 

Je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 5. ročník ZŠ.  
 
Výhody štúdia na osemročnom gymnáziu:  

• dáva možnosť včas podchytiť talentovaných žiakov so záujmom o štúdium s 
perspektívou ich prípravy na vysokoškolské štúdium, 

• od prvého ročníka /prímy/ sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky, najväčší záujem je o 
anglický, nemecký a francúzsky jazyk, 

• možnosť absolvovať základné a stredoškolské vzdelanie spolu na jednej škole, 
• podstatne skoršia profilácia žiaka, 
• rýchlejší intelektuálny rast, 
• voľba osobitného zamerania - na cudzie jazyky, na informatiku, prírodné a humanitné 

vedy, prostredníctvom voliteľných predmetov, 
• účinná spolupráca s vysokými školami, 
• rôznorodá mimoškolská činnosť a záujmové útvary. 

Ako treba postupovať v prípade záujmu o 8-ročné štúdium?  

Časový harmonogram: 

• do 10. apríla 2012 – zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na 
štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, 

• do 20. apríla 2012 – riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu, 
• do 20. apríla 2012 – prihlášku  je potrebné doručiť na adresu Gymnázia v Bytči, 

Štefánikova 219/4, 014 01 na tlačive Prihláška na štúdium na strednej škole, ktorú 
získate na ZŠ, alebo si ju môžete stiahnuť aj na našom webovom sídle školy - 
gymbytca.edupage.sk v sekcii Prijímacie skúšky, 

• najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok riaditeľka školy písomne 
pozve uchádzačov na prijímacie skúšky,  

• dňa 14. alebo 17. mája 2012 sa koná  prijímacia skúška. 

Z čoho pozostáva prijímacia skúška? 

• prijímacia skúška pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka literatúry a z 
matematiky v rozsahu učiva ZŠ a vykonajú ju všetci uchádzači o štúdium, 

• v prípade, že sa na štúdium v školskom roku 2012/2013 prihlási menej žiakov ako 24, 
prípadne rovných 24, budú všetci títo uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok. Ak 
počet prihlásených uchádzačov prekročí limit 24, absolvujú všetci uchádzači 
o štúdium prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 



Dôležité upozornenie: 

Upozorňujeme rodičov, že v zmysle platnej legislatívy nie je možné prijať žiaka  z vyššieho 
ročníka ZŠ prestupom do 8-ročného gymnázia. Uchádzač musí podať prihlášku z 5. ročníka 
ZŠ a byť úspešný v prijímacom konaní v príslušnom školskom roku, aby mohol nastúpiť do 
prvého ročníka osemročného štúdia. Túto šancu má teda len jedenkrát, ostáva však možnosť 
návratu na ZŠ i zmena typu strednej školy v priebehu štúdia. 

 

Čo ponúka  naša škola svojim študentom                         
v obidvoch typoch štúdia? 

• získať kvalitné stredoškolské vzdelanie v dvoch formách  študijného odboru 7902 500 
ako vstup do ďalšieho vysokoškolského či nadstavbového štúdia pod vedením 
kvalifikovaných pedagógov, 

• možnosť úspešne zvládnuť 2 cudzie jazyky, v prípade záujmu dostatočného počtu 
žiakov i viac cudzích jazykov, 

• zapojiť sa podľa vlastného záujmu do predmetových olympiád, olympiád cudzích 
jazykov, literárnych, recitačných, speváckych, športových súťaží, do súťaží v 
programovaní i v stredoškolskej odbornej činnosti, 

• využívať  kvalitné počítačové učebne s prístupom na INTERNET v čase vyučovania i 
v poobedňajších hodinách v rámci krúžkovej činnosti, 

• využívať  učebne vybavené  interaktívnymi  tabuľami, dataprojektormi a ďalšou IKT 
technikou 

• pracovať v projektoch, 
• prispievať do školského časopisu, 
• pracovať v žiackej školskej rade – študentskom parlamente, 
• zapojiť sa do bohatej mimoškolskej činnosti, 
• rozvíjať športové aktivity v moderne vybavenej telocvični s umelou lezeckou stenou,    

v posilňovni a využívať aj novovybudované multifunkčné ihrisko – futbal, florbal, 
tenis, ... 

• zúčastniť sa lyžiarskych kurzov, 
• absolvovať kurz spoločenských tancov pod vedením Erika Ňarjaša, tanečníka Let´s 

Dance, 
• organizovať stužkové slávnosti,  
• možnosť stravovania v školskej jedálni, ktorá ponúka výber z dvoch jedál, 
• využívať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, školského stravovania i 

mimoškolskej činnosti, 
• navštevovať divadelné predstavenia, zúčastňovať sa školských výletov a exkurzií u 

nás i v zahraničí, 
• zapojiť sa do prípravy rôznych programov a akadémií, zúčastniť sa  imatrikulácie, 

karnevalu a Dní projektov a ďalších školských akcií. 

  
Čo ponúka škola rodičom svojich študentov? 

• zapojiť sa do práce v rodičovskej rade i rade školy, 
• získavať aktuálne informácie prostredníctvom rodičovských združení, návštev školy i 

na webovom sídle školy, 



• informovať sa o prospechu svojho dieťaťa prostredníctvom elektronickej žiackej 
knižky, 

• navštíviť spolu so svojimi deťmi každoročne školu počas Dňa otvorených dverí a 
zúčastniť sa otvorených hodín z jednotlivých predmetov podľa vlastného výberu, 

• využiť konzultačné dni pred sumatívnou klasifikáciou žiakov, 
• využiť konzultačné hodiny jednotlivých vyučujúcich, 
• otvorenú komunikáciu pri riešení aktuálnych problémov žiakov, triedy, školy. 

Slovo na záver 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako tisíckrát počuť, preto mnohí z Vás  našu školu 
navštevujú v rámci Dňa otvorených dverí, informujú sa osobne, telefonicky alebo nám napíšu 
svoje otázky či postrehy. 

Veríme, že Vaša prihláška na štúdium bude putovať práve k nám a aj Vy sa zaradíte do 
veľkej rodiny bytčianskych gymnazistov. 

Ak vidíte svoju budúcnosť v ďalšom vzdelávaní, ak ste talentovaní na jazyky a chcete sa 
vzdelávať kvalitne, program gymnaziálneho štúdia vám dáva najlepšie predpoklady 
zodpovedne sa pripraviť na vysokoškolské štúdium a ďalší život. Možno práve prihláškou na 
našu školu naštartujete svoju budúcu kariéru, v čom vám vieme a chceme pomôcť. 

Dôležité informácie či postrehy pre vás: 

• naše webové sídlo gymbytca.edupage.sk aktuálne informuje o živote školy, 
• informácie získate osobne na riaditeľstve školy – Gymnázium Bytča, Štefánikova 

219/4, 014 44 Bytča, tel.: 552 35 88, 552 35 90 
• môžete nám napísať na adresu skola@gymbytca.edu.sk, 
• radi Vás privítame v škole i na vyučovacích hodinách v triedach, stačí len 

zatelefonovať a dohodnúť si termín. 

Tešíme sa na nových študentov v školskom roku 2012/13 a upozorňujeme najmä žiakov 5. 
ročníka a ich  rodičov, aby využili možnosť absolvovať bezplatné kurzy SJL a MAT, ktoré sa 
uskutočnia v budove gymnázia v čase od 23. 2. 2012 do 10. 5. 2012 od 14:00 – 16:00 hodiny 
(prihlášky: kurzy@gymbytca.edu.sk). 

Budeme sa tešiť, ak si vyberiete práve našu školu, ktorej cieľom je poskytovanie 
kvalitného stredoškolského vzdelávania a príprava žiakov na ďalšie štúdium a praktický život. 


