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Učiteľ ti môže otvoriť dvere, 

ale vstúpiť do nich musíš ty sám.



Naše vedenie

Riaditeľ školy: Mgr. Milan Bukoven



Pedagogický zbor:
Mgr. Martina Brusnická

Mgr. Žofia Csongrádyová

Mgr. Nikolett Čudaiová

Mgr. Michaela Dobrotková

Mgr. Andrea Hančinová

Mgr. Ľuboslava Hrešková, PhD.

Mgr. Margaréta Kiánek

Mgr. Zuzana Laškaiová

Mgr. Vierka Menčíková

Mgr. Nadežda Mesárová

Na materskej dovolenke:
Mgr. Marína Neviďanská



Nech si hovoria čokoľvek, 

v skutočnosti majú žiaci i učitelia školu radi:

sú tam prestávky.



 19. storočie - želiezovské deti už navštevovali cirkevné školy, a to rímskokatolícku, ktorá bola najprv

jednotriedna a neskoršie trojtriedna a reformovanú, ktorá bola najprv jednotriedna a potom

dvojtriedna. Obidve školy boli vždy s vyučovacím jazykom maďarským, a to aj po vzniku

Československej republiky.

 1924 sa v Želiezovciach zriadila aj štátna škola s vyučovacím jazykom slovenským.

 1933 vznikla v Želiezovciach štátna meštianska škola, najprv bola len pobočkou Štátnej meštianskej

školy v Leviciach, ale od roku 1936 už bola samostatnou školou, mávala 10 tried a asi 350 žiakov.

 1939 – 1945 - boli všetky slovenské školy v Želiezovciach zrušené a zostali len cirkevné školy s

vyučovacím jazykom maďarským.

 1945 - sa v meste otvorila štátna ľudová škola slovenská, ktorá mala jednu triedu s 33 žiakmi, v roku

1947 viac tried s 246 žiakmi.

 1945 - v Želiezovciach otvorili aj štátnu meštiansku školu slovenskú, ktorá mala 4 triedy a 109 žiakov.

 1948 - sa miesto meštianskej školy vytvorila jednotná stredná škola , ktorá mala vtedy 6 tried a 198

žiakov.

 1953 - boli vytvorené osemročné stredné školy, do ktorých chodila mládež od 6. - 14. roku.

 1956 - sa utvorila jedenásťročná stredná škola slovenská.

 1961 - jedenásťročné stredné školy rozčlenili na základné deväťročné školy a stredné

všeobecnovzdelávacie školy.

 1969/70 sa zaviedol I. ročník gymnaziálneho štúdia. Pôsobnosť SVŠ končila školským rokom 1970/71.

 V tomto školskom roku bola daná do užívania nová budova gymnázia s 8 triedami a dvoma odbornými

učebňami.

 2014/2015 sme otvorili jednu triedu štvorročného štúdia.

V súčasnosti navštevuje našu školu 83 žiakov.

História našej školy



Vzdelávanie
 Realizované podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského

vzdelávacieho programu

 Založené na princípoch humanizácie, demokratizácie, pozitívneho
rozvoja osobnosti

 Je nasmerované na žiaka, ktorý ma priestor na sebarealizáciu, tvorbu
projektov, prezentácií, seminárnych prác, esejí...

 Dôležitá je komunikácia a spolupráca pedagogického kolektívu, žiakov,
rodičov

 Vzdelávaniu napomáha aj komorné, rodinné prostredie na škole

 Posilnená výučba cudzích jazykov – anglického, nemeckého a ruského
jazyka

 Výučba nových predmetov – regionálne dejiny, svet financií,
multikultúrná výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova,
osobnostný a sociálny rozvoj

 V štvrtom ročníku posilnená výučba maturitných predmetov

 Umožňuje študentom získať dostatočné vedomosti a schopnosti vo
všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch.



To, čo je za nami a to, čo je pred nami, 

je nič v porovnaní s tým, čo je v nás.



Študent neopisuje, cvičí si zrak.



Odborná učebňa informatiky



Odborná učebňa fyziky



Ak nevieme vzorec, tak si ho vymyslíme.



Škoda, že len prstom po mape...



Učiť sa, učiť sa, učiť sa!



Príroda je otvorená kniha, naučme sa z nej čítať!



Matematike nemožno porozumieť 

len bezbolestným   a zábavným spôsobom. 



Filozofia bez histórie je slepá. História bez filozofie je prázdna.



Projekty
 Premena tradičnej školy na modernú

 Jazykový projekt Comenius

 Digiškola

 Otváranie okien do Európy a do sveta(AFS)

 Elektronizácia školskej knižnice

 Otvorená škola – IKT, Šport

 Nenápadní hrdinovia

 Poznaj svoju minulosť

 Každý iný, všetci rovní

 Škola podporujúca zdravie

 Liga proti rakovine – deň narcisov

 Úsmev ako dar



Premena tradičnej školy na modernú

,,Kvalitné vzdelávanie otvára žiakom bránu do sveta práce.“

Aktivity projektu

Hlavné aktivity

• Inovácia vzdelávania, pomôcok a zriadenie laboratória pre

prírodovedné predmety

• Implementácia inovovaných vzdelávacích materiálov a

didaktických prostriedkov do vyučovania

• Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Podporné aktivity

• Riadenie projektu

• Publicita a informovanosť



Inovácia



Implementácia



Jazykový projekt Comenius





Otváranie okien do Európy a do sveta
AFS – medzikultúrne výmenné programy





Škola 

podporujúca 

zdravie



Súťaže:
Slovenský jazyk a literatúra:

Olympiáda zo slovenského jazyka, Inšpirácie z pod Sitna,
Hviezdoslavov Kubín, Rodová rovnosť, Esej Jana Johanidesa,
Štúrovo pero, Literárny Zvolen, Literárne Šurany, Mojej matke

Cudzie jazyky:

Olympiády z cudzích jazykov,  Jazykový kvet

Občianska náuka:  Olympiáda ľudských práv, Generácia 
euro, Finančný kompas, Banky v akcii, Súťaž študentských 
filmov o ľudských právach, Mladý Európan

Dejepis: Dejepisná olympiáda, Poznaj svoju vlasť, Poznaj 
svoju minulosť, Nenápadní hrdinovia

Náboženská výchova – Biblická olympiáda, Biblia očami 
detí a mládeže

Umenie a kultúra – Dotyky umenia, Plagát roka, Škola
očami žiakov, Záložka do knihy spája, Svet mojim fotookom,
Cesty za poznaním minulosti, Krajina môjho srdca...



Geografia: Geografická olympiáda

Biológia:  Biologická olympiáda

Fyzika: Olympiáda z fyziky, Čo vieš o hviezdach

Matematika: Matematická olympiáda

Chémia: Chemická olympiáda

Telesná a športová výchova: Kalokagatia – Mladý
záchranár, Súťaže v cezpoľnom behu, v bedmintone chlapcov
a dievčat SŠ, vo futsale chlapcov SŠ, vo florbale chlapcov a
dievčat SŠ, v stolnom tenise dievčat, Atletika, Volejbal
chlapcov a dievčat SŠ, Súťaž o olympizme, MO vo futbale,
The School Dance, Červený kríž

Stredoškolská odborná činnosť – najväčšie zastúpenie
majú Geografia, Dejepis, Občianska náuka, Biológia







Športom k zdraviu 



Kalokagatia – Mladý záchranár







Iné aktivity
Darovanie krvi

Deň zdravia – Európsky deň rodičov

Európsky týždeň miestnej demokracie

Finančná gramotnosť

Týždeň boja proti drogám

Červené stužky

Medzinárodný deň ľudských práv

Športom proti kriminalite

Mladý Tvorca

Odborné prednášky:

Tetovanie a pearcing

HIV – AIDS

Zdravý životný štýl

Prednášky z filozofie

Prednášky odborníkov z Ústavu pamäti národa

Besedy so spisovateľmi

Besedy s politikmi



Deň zdravia







Mladý Tvorca





Odborné prednášky







Aktivity študentov
Deň študentstva – Imatrikulácie

Mikuláš v škole

Vianočná atmosféra

Vianočný šachový turnaj

Študentský ples

Študentský časopis - Gympress



Imatrikulácie



Mikuláš v škole



Študentský ples



Školské exkurzie

Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. 

Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.



Slovensko:

Burza informácií  vysokých a stredných škôl

Divadelné predstavenia  - SND, DAB

Kurz ochrany života a zdravia

Lyžiarsky kurz

Počúvadlo , výstup na Sitno

Sebechleby

Banská Štiavnica

Kremnica a okolie

Martin – múzeum slovenskej dediny

Bratislava – Slovenské múzeum, NRSR...

Nitra – Diecézne múzeum...

Levice a okolie – Tekovské múzeum, Brhlovce...

Slovenský raj



Burza informácii vysokých a stredných škôl

Nesnívajme svoj život, ale prežime svoje sny...



Divadelné predstavenia SND, DAB



Kurzy a výlety

Účelové cvičenie



Kurz ochrany života a zdravia



Lyžujeme...



Múzeum slovenskej dediny



Nitra, Levice



Kremnica

Banská Bystrica



Zahraničie:

Viedeň

Osvienčim

Paríž

Londýn

Brusel

Malta

Berlín

Mníchov

Chorvátsko

Praha



Viedeň



Osvienčim



Paríž



Londýn



Brusel



Berlín



Mníchov



Chorvátsko



Praha



Tešíme sa na Vás...



Kontakt:

Meno školy: Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce

Email školy: gymzel@stonline.sk

Telefón:

Riaditeľ školy - Mgr. Milan Bukoven: 036/7712369

Hospodárka školy -Vilma Csicsmanová: 036/7712360

Adresa školy: Štúrova 16, 937 01 Želiezovce

Web: www.gymzeliezovce.edupage.org


