
 

 
 

Gymnázium Angely Merici 
 je súčasťou medzinárodnej siete uršulínskych škôl.  

 
LOGO NÁŠHO GYMNÁZIA 

 
    
 
 
 
 
 

Naša škola sa riadi odkazom sv. Angely: 

 
Začni.  

Dôveruj si.  
Sprav niečo.  

Riskuj nové veci. 
Vydrž pri nich a potom buď  

pripravený na veľké prekvapenia. 
 

 
 
 
 

 
 

 

FAQ 

Ponúkame vám často kladené otázky, ktoré nám kladú návštevníci počas 
dní otvorených dverí:  

1)   Je obsah vzdelávania na cirkevnej škole rovnaký ako na štátnej? 

 Áno. Cirkevné, štátne aj súkromné školy sa musia riadiť štátnym vzdelávacím  

programom. Na jeho základe si tvoria svoj školský vzdelávací program,  

ktorý nesmie byť v rozpore so štátnym.  

2) Na cirkevnej škole učia len kňazi a rehoľné sestry? 

 Určite nie. Na našom gymnáziu učia kňazi a rehoľné sestry väčšinou  

 náboženstvo. Všetky predmety učia  plne kvalifikovaní pedagógovia.   

3) Sú cirkevné školy rovnako kvalitné ako štátne? 

 Áno. Výsledky hovoria za všetko. V celoslovenskom meradle dosahujú cirkevné 
 školy lepšie hodnotenia ako štátne a súkromné školy. V minulom školskom roku 

 sme dosiahli na maturitách zo SJL a MAT najlepšie výsledky zo všetkých 

 trnavských gymnázií. 

4) Čo je to projekt DofE? 

 Je to medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, do ktorej sa zapája viac ako 140 

 krajín z celého sveta. V tomto projekte si študenti rozvíjajú  svoje zručnosti  

 a talenty, zdravý životný štýl, schopnosť pomáhať iným a tiež môžu zažiť veľa  

 zábavy a adrenalínu na Dobrodružnej expedícii. Za svoju snahu sú študenti  

 oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť. Mladí ľudia, 

 ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú 
 svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.   

 

Ak máš aj ďalšie otázky, zavítaj na našu školu   
25.11. 2016,  

kedy sa koná deň otvorených dverí na GAMe. 

 

TAK NEVÁHAJ A PRIDAJ SA K NÁM ! 
 

Viac informácií nájdete na stránkach našej školy : 

www.gamtt.sk 



 

V čom je naše gymnázium iné a jedinečné?  
 

ZAUJÍMAVÝ A MODERNÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  

 V 3. ročníku (alebo septime) si študenti sami volia odborné  
semináre a nové moderné predmety.  

 Vo 4. ročníku (alebo oktáve) si tvoria svoj  
vlastný študijný program. Povinný je len  
slovenský jazyk, cudzie jazyky, náboženstvo  
a telesná výchova. Všetky ostatné predmety si  
volia sami podľa záujmu a svojej budúcej  
profilácie. 

 Vytvorili sme veľa nových a moderných predmetov  
(viď  PREDMETY). 

 Riadime sa heslom: Neučiť všetkých všetko! 
 

VÝSLEDKY NAŠICH ŠTUDENTOV  

 O vysokej kvalite našej školy hovoria aj výsledky  
našich maturantov. Zo slovenského jazyka a mate-
matiky dosiahli najlepšie výsledky zo všetkých  
trnavských gymnázií.  

 V desiatich olympiádach a súťažiach postúpili naši  
študenti do celoslovenského kola.  

 

 

NADŠTANDARTNÝ MODEL ROZVOJA KREATIVITY  

 Každý študent si môže nájsť spôsob ako rozvíjať svoje talenty. 

 Máme širokú ponuku krúžkov, program DofE. 

 Študenti organizujú množstvo mimoškolských 
akcií (imatrikulácie, GAMácka vianočka, Ange-
línsky ples, Etické sympózium ...).  

 Majú svoj školský časopis a TV GAM. 
 

KRESŤANSKÉ HODNOTY, HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA  

 Dotácia hodín náboženstva je posilnená.  

 Organizujeme duchovné obnovy, víkendovky, stretká, 
školské sv.omše. 

 Na škole realizujeme projekty Time to help na princípe  
SERVIAM a projekt „adopcia“ na diaľku - podpora  
vzdelávania. 
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PREDMETY 

Okrem povinných predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací  
program, sa na našej škole vyučujú tieto zaujímavé  
a moderné predmety: 
 

 semináre zo slovenského jazyka a literatú-
ry, matematiky, informatiky, fyziky,  
chémie, biológie, dejepisu, geografie,  
náboženstva, z umenia a kultúry,  
spoločenskovedný seminár, 

 konverzácie v cudzích jazykoch (NEJ, RJ),  

 bioetika, finančná gramotnosť,  cestovný ruch, dejiny umenia, 
svet médií a kultúry, aplikačný softvér a multimédiá, biológia  
človeka, systém živej prírody, chémia v praxi a medicínska  
chémia, tajomstvá histórie, cirkevné dejiny. 

 

 Stačí si vybrať! 
 

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY 

 ERAZMUS+  - spolupráca 8 krajín Európy 

 DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu 

 

ŠKOLSKÉ PROJEKTY 

 Time to help - dobrovoľníctvo SERVIAM (SLÚŽIM) 

 podpora vzdelávania detí z tretieho sveta 

 enviromentálne projekty 

 projekty prevencie patologických javov 

 

ROZVOJ ZDRAVIA 
 

 lyžiarsky kurz 

 kurz ochrany života a zdravia v Tatrách 

 škola v prírode  

 účelové cvičenia netradičnou formou 

 

 


