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 Škola, ktorá má najdlhšiu tradíciu v regióne
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Škola, ktorá má množstvo 

úspešných a známych absolventov

FRANTIŠEK 

ĎURIAČ 

operný 

spevák

ONDREJ 

ŠEDIVÝ 

matematik

MICHAL 

LUKNIŠ 

geograf

PAVOL 

HASPRA 

režisér
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GYMNÁZIUM PONÚKA:

najlepšiu prípravu na štúdium na všetky 
typy vysokých škôl, 

rozširujúce štúdium cudzích jazykov 
(anglický, nemecký, francúzsky, ruský),

posilnenú výučbu matematiky, 
informatiky a prírodných vied,

široký výber povinných a voliteľných 
predmetov prispôsobený záujmu žiakov,

výučbu v nových odborných učebniach a 
laboratóriách,

dobré vzťahy žiakov a učiteľov.



Slovenský jazyk a 

literatúra SJL

Prvý cudzí jazyk

ANJ

Druhý cudzí jazyk

NEJ,RUJ, FRJ

Matematika MAT

 Informatika INF

Fyzika FYZ

Chémia CHE

 Biológia BIO

Dejepis DEJ

Geografia GEG

Občianska náuka 
OBN 

 Etická výchova ETV

Náboženská 
výchova NBV

Umenie a kultúra 
UKL

Telesná a športová 
výchova TSV



 Škola, ktorá umožňuje individuálnu profiláciu 
študentov

 Konverzácia v anglickom jazyku KAJ

 Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ

 Seminár z biológie SEB

 Seminár z dejepisu SED

 Seminár z fyziky SEF

 Seminár z geografie SEG

 Seminár z chémie SEC

 Seminár z matematiky SEM

 Seminár z informatiky SEN

 Spoločenskovedný seminár SPS

 Informatika v prírodných vedách a matematike IPV



 Krúžok projektových 

aktivít

 Matematický

 Literárno-dramatický 

AJ

 Krúžok AJ 

 Krúžok NJ

 Krúžok RJ

 Prírodovedecký

 Geografický

 Šachový

 Volejbalový

 Športový

 Zdravotnícky

 Poznávanie 

minulosti

 Škola, ktorá realizuje rozličné mimoškolské 

tvorivé aktivity v záujmových krúžkoch



 Škola, ktorá umožňuje realizovať sa 

v predmetových olympiádach a súťažiach

Celoslovenská informatická 

súťaž iBobor

Dejepisná olympiáda

Súťaž prvej pomoci



 Sme škola, ktorá sa zapája do projektov



https://www.youtube.com/watch?v=IleV6Za0MDU

Erasmus+ HLW Tulln - GJK Zlaté Moravce

https://www.youtube.com/watch?v=IleV6Za0MDU


Londýn

Jindřichův Hradec Viedeň



NR SR

SND



Cosmos Discovery

Arborétum Mlyňany
Koncoročný výlet



Škola, ktorá organizuje rôzne akcie a podujatia

Týždeň vedy a techniky



Beseda s psychológom

Brána jazykov otvorená



Protidrogový pes

Deň Zeme



Deň jablka

Zdravá výživa Vianočný medovník



 Škola, ktorá podporuje športové aktivity a súťaže



Lyžiarsky kurz

Plavecký kurz Kurz ochrany života a 

prírody



Imatrikulácia

Študentský ples

Filmovica



Rok Počet žiakov Žiaci prijatí na VŠ Percentá

2015/2016 71 65 91,50

2016/2017 58 48 82,75

2017/2018 51 49 96,08

2018/2019 56 53 94,60

2019/2020 58 53 91,38



 Škola, ktorá dbá o životné prostredie





 Škola, ktorá modernizuje svoju 

budovu a areál

oplotenie, chodníky, parkovisko

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii Po rekonštrukcii

Pred rekonštrukciou



 dve triedy v štvorročnom vzdelávacom
programe s počtom žiakov 50

 zameranie: 7902 J gymnázium 

TERMÍNY prijímacích skúšok I.kolo:

 1. termín

 3.mája 2021/4.mája 2021

 2. termín

 10.mája 2021/11.mája 2021

Termín bude upresnený podľa pokynov 
MŠVVaŠ SR (sledujte webovú stránku školy)



 PS sa konajú zo slovenského jazyka a 

literatúry a z matematiky po 45 minút,

 žiaci získajú 2x40 bodov,

 20 bodov za prospech, 

(koniec 8. roč. a prvý polrok 9.roč. – SLJ, 

CJ, M, F, CH, PRÍ, D, ZEM)

 body za účasť v predmetových 

olympiádach v 8. a 9. ročníku,



 body za účasť v regionálnej súťaži “Brána 

jazykov otvorená“ – účasť dokladuje 

uchádzač diplomom, alebo potvrdením 

riaditeľstva ZŠ - 3 +3 body za 8. a 9 ročník

 body za účasť v celoslovenskej športovej 

súťaži - účasť dokladuje diplomom, alebo 

potvrdením riaditeľstva ZŠ – získava 5 bodov.

 SPOLU získa 100 bodov + individuálne 

súťaže



KONZULTAČNÝ DEŇ k prijímacím 

skúškam zo slovenského jazyka a 

matematiky sa bude konať:

22.4.2021

Informácie budú zverejnené na 

webovej stránke školy 

www.gjkzm.sk



Gymnázium J. Kráľa, 

Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce 

Tel.: 037/64 230 15

Mobil: 0903 531 412

(neváhajte – zavolajte/napíšte  nám, 

poskytneme Vám informácie o škole)

 E-mail: gjkzm@gjkzm.sk

Web: www.gjkzm.sk

Virtuálna prehliadka školy

http://www.gjkzm.sk/fotogaleria/virtual

http://www.gjkzm.sk/
http://www.gjkzm.sk/fotogaleria/virtual


ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ.

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach


