ÚSPECHY ŠTUDENTOV A AKTIVITY
V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
K najvýznamnejším úspechom patrí:
Medzinárodné súťaže:
1. miesto v MISS RENETA 2017, Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome v kategórii C1
3.miesto v Le concours de nouvelles policieres de la Police de Liege (súťaž detektívnych poviedok
vo francúzskom jazyku)
6. a 11. miesto na ISF-Majstrovstvách sveta stredných škôl v plávaní

Ivan Štadáni a Marcel Šimko, 3F
Simona Topoľská, 3E

Celonárodné súťaže:
1. miesto v Župnej kalokagatii, v Majstrovstvách Slovenska v halovom veslovaní, v Supertriede, v
speváckej súťaži Bojnícka perla,
4. miesto v Matematickej olympiáde v španielskom jazyku, v medzinárodnej Matematickej súťaži
v anglickom jazyku, v matematickom B-Day

Krajské/regionálne súťaže:
1. miesto v Olympiáde vo francúzskom jazyku, v dejepisnej súťaži gymnázií Českej a Slovenskej
republiky, v Rozhoduj o Európe, v šachovej súťaži o Pohár riaditeľa Žilinského samosprávneho
kraja, v Majstrovstvách kraja v snowboardingu
2. miesto v šachovej súťaži o Pohár riaditeľa Žilinského samosprávneho kraja, v Biblickej olympiáde (družstvo), v Stredoslovenskom regionálnom turnaji Slovenskej debatnej ligy, v Rozhoduj o
Európe
Okresné súťaže:
1. miesto v Župnej kalokagatii, v Behu do strečnianskych hradných schodov, v Slovenskej debatnej
lige, Rozhoduj o Európe, v Olympiáde v anglickom jazyku, Majstrovstvá okresu stredných škôl v
zrýchlenom šachu, Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu
2. miesto v Majstrovstvách okresu stredných škôl v stolnom tenise, Majstrovstvá okresu stredných
škôl v zrýchlenom šachu, Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu, v Majstrovstvách okresu vo
volejbale, v Majstrovstvách okresu v bedmintone
3. miesto v Behu do strečnianskych hradných schodov, IV. Stredoslovenskom regionálnom turnaji
Slovenskej debatnej ligy (1x jednotlivec, 1 x družstvo), v Olympiáde v anglickom jazyku (2x),
Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu (1x jednotlivec, 1 x družstvo),

Ďalšie významné aktivity:

Prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018:
Uchádzači o štúdium na našej škole budú konať talentové skúšky dňa
13. 4. 2018 formou psychologických testov, ktoré merajú štruktúru intelektu vo viacerých kategóriách. Zamerané sú na overenie schopnosti naučiť sa cudzí jazyk, študovať v ňom a na overenie predpokladov zvládnuť
náročné bilingválne štúdium. Okrem výsledku z týchto testov o umiestnení uchádzačov v prijímacom konaní rozhodnú študijné výsledky zo základnej školy a umiestnenie v hodnotených súťažiach. Úplné znenie kritérií prijímacieho konania bude zverejnené na webovej stránke školy a na
dverách budovy gymnázia do 31. januára 2018.

Od roku 2009 sme ako jediná škola na Slovensku členmi najväčšej siete stredných škôl z 19 krajín
EÚ - EUROPROJEKTu. V školskom roku 2016/17 sa zúčastnili dvaja žiaci a jedna učiteľka na
pracovnom stretnutí v Luxembursku. S partnerskými školami z Nemecka, Francúzska, Fínska,
Luxemburska a Španielska ukončujeme projekt ERASMUS+ KA2 Mladí európsky lídri (Yong
European Leadres - YEL), kde sme koordinujúcou školou. Projekt je zameraný na prípravu žiakov
na prácu YEL klubov na školách, debatovanie, argumentáciu a líderstvo a umožňuje aj dvojmesačné študijné mobility v partnerských krajinách.
Počas školského roka 22 žiakov absolvovalo študijné pobyty v zahraničí, z toho 19 žiakov
v partnerských školách. V našej škole absolvovali 2-3- mesačné študijné pobyty žiaci zahraničných
partnerských škôl: dvaja z Francúzska, dvaja zo Španielska, jeden z Luxemburska, jeden z Fínska.
Od školského roku 2017/2018 je naša škola zapojená do projektu ERASMUS+ HOPE, spolu so
školami z Luxemburska, Španielska, Nemecka a Poľska.
Škola získala grant v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA1 vo výške 12 560 EUR na realizáciu projektu Inspiring ERA+ zameraného na tzv. pracovné stáže učiteľov,
či už vo forme job-shadowingu alebo metodického kurzu pre 8 učiteľov (cieľové krajiny - Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia)
V dňoch 31.03. - 01.04. organizovala naša škola 6. ročník medzinárodného modelového zasadnutia
OSN ZAMUN. Popri anglickom jazyku (ZAMUN) rokovali delegácie aj v španielčine (ESMUN)
a francúzštine (FRAC).
Delegácie našich žiakov sa zúčastnili medzinárodných modelových zasadnutí OSN v Bratislave
(BratMUN), v Toruni (Tomun), Modelového európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku a
zorganizovali sme 6. ročník takéhoto zasadnutia - ZAMUN, kde pracovalo šeť výborov v anglickom jazyku, jeden výbor v španielskom jazyku a jeden výbor vo francúzskom jazyku.
Naši druháci sa zúčastnili exkurzie v Londýne, tretiaci výmenného pobytu so španielskou školou v
Benicarló a jazykovo-poznávacieho pobytu v Belgicku, štvrtáci dvojdňovej exkurzie v Bratislave.

Voliteľné predmety v školskom roku 2017/2018

Školský rok 2017/2018

1. ročník
etická výchova
náboženská výchova

Charakter školy:
štátne bilingválne gymnázium so španielskou a francúzskou jazykovou
sekciou
Počet tried: 15 (5 tr ied fr ancúzskej sekcie, 5 tr ied španielskej sekcie
a 5 tried s polovicou žiakov francúzskej a polovicou španielskej sekcie)
Počet žiakov: 430
Počet učiteľov: 39 (z toho 2 fr ancúzski lektor i, 2 belgickí lektor i
a 5 španielskych lektorov)
Charakter štúdia:
Štátna škola jediná svojho druhu na Slovensku poskytuje nadštandardné
stredoškolské vzdelávanie bilingválnou formou vo francúzskom a španielskom jazyku s možnosťou prijímať do prvého ročníka štúdia aj žiakov
8. ročníka ZŠ. Štúdium je päťročné.
Prvý ročník je zameraný na jazykovú prípravu (žiak absolvuje 20 hodín
jazyka sekcie týždenne). Na konci školského roka žiak vykonáva skúšku
z tohto jazyka a jej úspešné zvládnutie znamená, že ovláda francúzsky
alebo španielsky jazyk na takej úrovni, že v ňom môže študovať prírodovedné predmety.
V druhom ročníku sa žiaci začínajú učiť druhý cudzí jazyk - anglický. Od
druhého ročníka časť predmetov matematika, fyzika, biológia a chémia sa
vyučuje v jazyku sekcie. Žiaci tak ovládajú terminológiu predmetu
v jazyku sekcie i slovenskom jazyku . V piatom ročníku sa študenti učia
umenie a kultúru a geografiu v jazyku sekcie s cieľom získať ešte dokonalejšie jazykové zručnosti. Počas štúdia môžu žiaci získať medzinárodný
jazykový certifikát DELE, DELF, DALF priamo v škole. Po ukončení
štúdia žiaci môžu získať štátnu jazykovú skúšku a po absolvovaní maturitnej skúšky z prírodovedného predmetu v jazyku sekcie môžu žiaci získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške.
Absolvent Gymnázia bilingválneho v Žiline je všeobecne vzdelaný. Má
osvojený komplex vedomostí, schopností a hodnotových postojov. Kriticky pracuje s informáciami, je schopný sebahodnotenia, je flexibilný, má
výborné komunikačné a prezentačné schopnosti, vie reagovať na nové
výzvy. Vzdelávanie vníma ako celoživotný proces. Je pripravený na vysokoškolské štúdium na Slovensku aj v zahraničí. Ovláda francúzsky alebo španielsky jazyk na úrovni C1 a anglický jazyk na úrovni B2 spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a na štandardnej úrovni
ovláda anglický jazyk.

2. ročník
etická výchova
náboženská výchova
4. ročník:
seminár zo slovenského jazyka a literatúry
seminár z matematiky
konverzácia vo francúzskom jazyku
konverzácia v španielskom jazyku
seminár z biológie

5. ročník:
konverzácia vo francúzskom jazyku
konverzácia v anglickom jazyku
spoločenskovedný seminár
seminár z biológie
seminár z matematiky
cvičenia z chémie ( v španielskom jazyku)
cvičenia z biológie (vo francúzskom a španielskom jazyku)
konverzácia v španielskom jazyku
ruský jazyk
nemecký jazyk
taliansky jazyk
informatika
psychológia
ekonómia
dejiny umenia
seminár z chémie
seminár z dejepisu
seminár z geografie
Krúžková záujmová činnosť v školskom roku 2017/2018

biologický krúžok
debatný krúžok
divadlo v španielskom jazyku
dramaticko-výtvarný krúžok
fitnes a kondičné posilňovanie
francúzske divadlo
fyzikálny krúžok
krúžok ceny vojvodu z Edinburgu
krúžok halového veslovania
krúžok španielskeho jazyka pre francúzsku sekciu
literárno-publicistický krúžok IN VITRO
literárny krúžok
matemetická analýza
power yoga
športový oddiel GBZA

Umiestnenie absolventov v školskom roku 2016/2017:
Slovenská republika: 33
Česká republika:
26
Iné:
10

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
Banská Bystrica: Univer zita Mateja Bela (5)
Bratislava: Univer zita Komenského (12), Ekonomická univer zita (3), STU (1), Vysoká škola výtvarných umení (1)
Žilina: Žilinská univer zita (6)
Trnava: Univer zita sv. Cyr ila a Metoda (4)
Zvolen: Technická univer zita (1)
ČESKÁ REPUBLIKA:
Brno: Masar ykova univer zita (6), Vysoké učení technické (4), Mendelova univer zita
(1)
Olomouc: Univer zita Palackého (9)
Ostrava: Ostr avská univer zita (2), Vysoká škola bánska (2)
Praha: Vysoká škola medzinár odných a ver ejných vzť ahov (1), Vysoká škola kr eatívnej komunikácie (1)
INÉ:
Belgicko (1)
Dánsko (6)
Španielsko (1)
Veľká Británia (2)

