Gymnázium Jura Hronca – 5-ročný slovensko-anglický bilingválny program
Učebný plán v bilingválnej sekcii vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Štúdium je 5-ročné
a prebieha v dvoch vyučovacích jazykoch – v slovenskom a anglickom.
Prijímacie konanie:
Na prijímacie konanie sa môže prihlásiť žiak 8. alebo 9. ročníka ZŠ podaním prihlášky, a žiak tercie alebo
kvarty 8-ročného gymnázia podaním žiadosti o prestup. Súčasťou prijímacieho konania je test zo
slovenského jazyka, test z matematiky a test všeobecných študijných a jazykových predpokladov.
V bilingválnom programe sa zvyčajne otvára jedna trieda, aktuálne informácie o prijímacom konaní sú
špecifikované v januári/ februári daného školského roka.
Štúdium:
Prvý ročník je zameraný najmä na výučbu anglického jazyka ako takého. Z celkového počtu 31 hodín
týždenne je až 14 hodín venovaných dokonalému osvojeniu si anglického jazyka, aby v ďalších ročníkoch
mohli žiaci bez problémov v tomto jazyku študovať aj odborné predmety. Naším cieľom je priviesť žiakov
na úroveň C1 podľa Spoločného referenčného rámca jazykov vo všetkých jazykových zručnostiach. Od
druhého do piateho ročníka sa teda žiaci venujú všetkým predmetom podľa učebného plánu, ktorý je viacmenej v súlade s učebným plánom nášho 4-ročného gymnaziálneho programu. Počas štúdia majú všetci
žiaci možnosť vybrať si z bohatej ponuky súťaží, krúžkov, exkurzií, besied, programov a iných školských
a mimoškolských aktivít, a tak nadobudnúť aj veľa praktických zručností, aplikovať teóriu v praxi, či
nadviazať kontakty s rovesníkmi podobných záujmov. V štvrtom a piatom ročníku si žiaci popri
povinných predmetoch vyberajú aj voliteľné predmety – semináre, podľa vlastných preferencií a záujmov,
čím získavajú hlbšie teoretické aj praktické vedomosti z predmetov, z ktorých by chceli maturovať
a oblastí, ktoré by chceli študovať na vysokej škole.
Ukončenie štúdia:
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou v piatom ročníku, čím žiak získava úplné stredné všeobecné
vzdelanie. Žiak si vyberá 4 predmety, z ktorých zloží maturitnú skúšku, pričom povinné sú pre neho
slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk na úrovni C1. Štatistické výsledky z maturít dokazujú, že
v celoslovenskom meradle dosahujú naši žiaci vynikajúce výsledky – v šk.r. 2018/19 bol percentil zo
Slovenského jazyka a literatúry 99,3, z matematiky 88 a z Anglického jazyka 97,5. Naši absolventi sa
každoročne dostávajú na prestížne slovenské a zahraničné univerzity, predovšetkým v Spojenom
kráľovstve, Holandsku, Dánsku a Čechách.

