
Adresa: Gymnázium Milana Rúfusa,  

               Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 

Webové sídlo školy: www.gymzh.sk 

Telefónne čísla a e-mail: 

riaditeľka školy: 045/673 5760, riaditelka@gymzh.sk 

sekretariát: 045/672 5630, sekretariat@gymzh.sk 

zástupkyňa RŠ: 045/672 3924, zastupca@gymzh.sk 

PROJEKTY 

 Exkurzie do zahraničia, školské výlety,.. 
 Akcie školského parlamentu (Noc v škole, Vianočný 

bazár, Valentínska pošta, športové turnaje,...) 

 Lyžiarske kurzy, škola v prírode,... 
 Tradičné školské akcie (imatrikulácie,  gymnaziálny 

ples, divadelné predstavenia, zápasy maturanti – 
profesori,...) 

 Školská talkshow GymGauč 
 Vedecká činnosť (SOČ, Eustory, Rande s vedou,...) 
 Besedy a odborné prednášky so známymi osobnos-

ťami a odborníkmi z praxe 
 Mimoškolské aktivity a bohatá ponuka krúžkov 
 Odmeňovanie úspešných žiakov, podpora mladých 

talentov, organizácia humanitných zbierok 

 ŽIVOT ŠKOLY 

KONTAKTY 

 Keď učenie má zmysel - projekt s podporou ESF 
a EFRR, moderné vybavenie, netradičné predmety 
i  mimoškolské aktivity 

 SMART technológie s micro:bitmi - programovanie 
hardvéru, inteligentných zariadení; robotika 

 Mladí dobrovoľníci - rôzne aktivity dobrovoľníkov 

 Erasmus+ - spolupráca so zahraničnými školami   

 Informatika pre prax - Python, aplikácie pre Andro-
id, 3D tlač, robotika 

 Modernejšia škola - modernizácia tried a chodbo-
vých zón 

Učeniu dávame zmysel. 

Exkurzia Barcelona 

Lyžiarsky kurz 

FIRST GLOBAL Ženeva 

Učíme s hardvérom 

Imatrikulácie 

GYMZH ti ponúka 
• kvalitné vzdelanie, 

• individuálnu podporu, 

• ľudský prístup, 

• zážitok z úspechu, 

• tradície. 

Zaži to s nami ! 
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Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom je škola 
s viac ako 60-ročnou tradíciou. Počas svojej existencie 
si udržala vysoký štandard a krok za krokom budovala 
svoje dobré meno. Svedčia o tom desiatky úspešných 
osobností, absolventov našej školy, ktorí sa uplatnili vo 
verejnom živote, priemyselnej sfére, vede, umení..., ale 
aj mnoho súčasných žiakov, ktorí reprezentujú školu 
v rozmanitých súťažiach i vedeckých konferenciách 
doma i v zahraničí. 

Súčasťou areálu gymnázia je nový športový areál s atle-
tickou dráhou, multifunkčným a basketbalovým ihris-
kom.  Život školy spestrujú tradičné kultúrne i športové 
aktivity, projekty a exkurzie do  zahraničia.  

Priority školy: 

 kvalitné a efektívne vzdelávanie; 
 odbornosť pedagogických zamestnancov; 
 moderné materiálno-technické vybavenie; 
 individuálny prístup; 
 spolupráca žiak - rodič - učiteľ - verejnosť; 
 motivujúca školská klíma, tradície; 
 digitalizácia vzdelávania; 
 oceňovanie úspechov žiakov; 
 podpora mimoškolskej činnosti. 
 

Zriaďovateľ školy: Banskobystrický samosprávny kraj 

Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová 

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Barbora Kinková 

Výchovný poradca: Mgr. Zdena Štefancová 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Stupeň vzdelania: úplné stredné všeobecné vzdelanie  

Dĺžka štúdia: štvorročné a osemročné 

Študijné odbory: 7902 J gymnázium 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Študijná forma: denná 

Ukončenie štúdia: maturitná skúška  

VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 Kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách - vysoká úspešnosť absolven-

tov pri prijímaní na slovenské i zahraničné VŠ. 

 Výučba piatich cudzích jazykov s rozšírenou časovou dotáciou (anglický, nemec-

ký, ruský, francúzsky a španielsky). 

 Bohatý výber voliteľných predmetov, individuálny prístup i tímové projekty. 

 Rozvíjanie digitálnych zručností, vyučovanie informatiky zameranej na prax. 

 Zapájanie žiakov do súťaží, workshopov, školských projektov. 

 Výborné výsledky študentov na súťažiach a konferenciách u nás i v zahraničí, 

spolupráca s odborníkmi a vysokými školami pri výskumných projektoch. 

 Výhodná poloha – budova školy stojí blízko pri autobusovej stanici. 

 Nadštandardné zariadenie učební, kvalitne vybavené odborné učebne 

a laboratóriá, práca s IKT, modernými meracími prístrojmi a pomôckami. 

 Nový športový areál (multifunkčné a basketbalové ihrisko, atletická dráha                 

s doskočiskom). 

 Oddychové zóny na chodbách i v triedach. 

 Vlastné výučbové materiály (učebné texty, pracovné zošity, zbierky úloh). 

 Školské kontá Office365 pre žiakov, Wi-Fi sieť pre študentov. 

 Bohato vybavená školská knižnica s aktuálnou odbornou i krásnou literatúrou. 

 Poznávacie exkurzie do anglicky, francúzsky, nemecky, rusky a španielsky  hovo-

riacich krajín (Londýn, Paríž, Barcelona, Budapešť, Praha, Viedeň,  Salzburg,...)  

 Zapájanie žiakov do prípravy a realizácie projektov a akcií školy. 

 Bohatá ponuka záujmových krúžkov, podpora aktivít mladých dobrovoľníkov.  

 Stravovanie vo vlastnej školskej jedálni. 

 Ľudský prístup, tvorivá, priateľská a partnerská atmosféra. 

 PREČO ŠTUDOVAŤ S NAMI ? 

Kritériá pre prijímanie do prvých ročníkov: 

 aktualizáciu zverejníme na stránke školy - www.gymzh.sk do 30. 11. 2022. 

Pri zostavovaní celkového poradia uchádzačov zohľadňujeme: 
 študijné výsledky a celkový prospech počas štúdia, 
 úspešnosť na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a z matematiky, 
 výsledky Testovania T9-2023, 
 úspešnosť v olympiádach a súťažiach. 

Podávanie prihlášky na SŠ na obe formy štúdia do 20. 03. 2023. 

PRIJÍMACIE KONANIE 

Deň  otvorených dverí  30. 11. 2022 

http://www.gymzh.sk

