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AKTIVITY ŠKOLY

V jazykovej oblasti pokračujeme vo výučbe talian –
skeho jazyka . Nadviazali sme spoluprácu 
s Gymnáziom v meste  Fano. V mesiaci marec 2012 
sme uskutočnili  prvú návštevu  učiteľov a žiakov  
gymnázia z tohto mesta. Pre túto návštevu sme 
pripravili program zameraný na bližšie spoznanie 
našej krajiny.  Pokračujeme tiež v spolupráci 
s Gymnáziom Mikulov v ČR. Práve 16. a 17. júna  
2011 sa zúčastnili naši vybraní študenti športových  
a kultúrnych  podujatí v tomto meste pri príležitosti 
380. výročia založenia tohto gymnázia. Podobne 
aj študenti z Mikulova boli účastníkmi osláv nášho 
65. výročia založenia GJMG. Sú to všetko aktivity, 
ktoré posúvajú nielen meno školy, ale predovšetkým 
našich študentov a pomáhajú im získavať nové 
skúsenosti a vedomosti pre ďalšie uplatnenie 
v praxi.
- Žiaci pravidelne poriadajú vianočné vystúpenia 
v domovoch dôchodcov a materských školách.
- Organizujú návštevy a obdarúvanie detí z detských 
domovov.
- Poriadajú  imatrikulácie a Deň otvorených dverí.
- Zúčastňujú sa jazykových pobytov v Anglicku,
 Nemecku a Taliansku.
- Lyžiarsky výchovno  - výcvikový kurz –  pre 
žiakov 3 tried – Tercia a žiakov 1.  ročníka
 4-ročného štúdia. 
Spolupráca s Okresnou knižnicou, pravidelná burza 
kníh.

Adresa školy:  Štvrť SNP 1004/34
924 00 Galanta

tel./ fax.:031/7802247
mobil – 0911 864 562

mail: gymjmga@gymslga.sk

Ďalšie informácie týkajúce sa štúdia na 
Gymnáziu Janka Matúšku v Galante sú uvedené 

na internetovej stránke školy:
www.gymslga.sk

Naše gymnázium
  

Počet absolventov nášho gymnázia od roku 1946
 do r. 2013 je 4743. V školskom roku 2013/2014 
študuje na škole 339 študentov. Z tohto počtu 
je osem tried štvorročného štúdia a sedem tried 
osemročného štúdia. Štvorročné štúdium – 167 
študentov.  Osemročné štúdium – 172 študentov.  
Na gymnáziu vyučuje 28 interných  pracovníkov a 
2 externí pracovníci.
V školskom roku 2013/2014 otvoríme jednu triedu  
osemročného štúdia a dve triedy štvorročného 
štúdia.
Trieda  8 - roč. štúdia -  robíme prijímacie skúšky.
Do  tried 4 - roč. – robíme prijímacie skúšky



ŠKOLSKÉ A MIMOŠKOLSKÉ
AKTIVITY

V oblasti záujmových aktivít zohrávali dôležitú úlohu 
aktivity vyplývajúce zo vzdelávacích poukazov. 
Na našej škole pracuje 22 krúžkov, v ktorých je 
zapojených 243 žiakov. Sú to krúžky – astronomický, 
krúžok z informatiky, chemický ,  krúžok talianskeho 
jazyka, volejbalový,  plavecký, florbalový, krúžok 
nemeckého jazyka, prvej pomoci, šikovných rúk, 
filozofie, geografie,  z matematiky, ruského jazyka, 
žurnalistický, technický krúžok. 
V oblasti športových aktivít školy dosahujú žiaci 
našej školy nasledovné umiestnenia. 

Atletické súťaže:
- 4. miesto Majstrovstvá SR  v atletike
- 7. miesto Majstrovstvá SR vo volejbale
- 1. miesto Majstrovstvá kraja vo volejbale
- 1. a 2. miesto Župná olympiáda v atletike
- 3. a 5. miesto. Župná olympiáda v atletike
- 5. miesto Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu
- 5. miesto Majstrovstvá kraja vo florbale SŠ
- 1. miesto Majstrovstvá okresu v stolnom tenise SŠ
- 2. miesto Majstrovstvá okresu vo volejbale ZŠ
- 2. miesto Majstrovstvá okresu vo volejbale SŠ CH
- 1. miesto Majstrovstvá okresu vo volejbale SŠ D
- 2. miesto Majstrovstvá okresu vo futsale SŠ
- 1. miesto Majstrovstvá okresu vo florbale SŠ
Študent Dušan Tomič ako najmladší bežec zabehol 
MMM v Košiciach, zároveň ako prvý športovec 
v histórii Gymnázia Janka Matúšku v Galante. 
Umiestnil sa na 332. mieste z vyše 1000 bežcov.
Branno-športové súťaže:
- 1. miesto MO súťaž mladých záchranárov CO
- 8. miesto MK súťaž mladých záchranárov CO
- 1. miesto MO súťaž mladých zdravotníkov
Celoslovenské kolá súťaží:
Dejepis – 2. a 6. miesto
Atletika – 4. miesto
Volejbal chlapci – 7. miesto
Olympiáda ľudských práv – 6. miesto
Čo vieš o hviezdach – 2. a 3. miesto
Čo vieš o hviezdach – 6. a  20. miesto

OBSAH A ŠTRUKTÚRA ŠTÚDIA

Štvorročné štúdium je určené
pre absolventov ZŠ a je organizované podľa učebného 
plánu so všeobecným zameraním. Dôležité
postavenie v študijnom programe majú voliteľné 
predmety v treťom a vo štvrtom ročníku. Študenti 
majú
možnosť  vybrať si zo širokej ponuky seminárov 
a cvičení. Tieto  im pomôžu získať vedomosti potrebné 
pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky i zvládnutie 
prijímacích skúšok na vysoké školy.

Súčasťou učebného plánu v prvých dvoch 
ročníkoch je aj alternatívne vyučovanie etickej 
a náboženskej výchovy. Rozdelenie žiakov do tried 
podľa  zamerania zohľadňuje záujem žiakov 
a možnosti školy.

Vyučujeme tieto semináre:
Konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia 
v nemeckom jazyku, konverzácia v talianskom jazyku, 
spoločenskovedný seminár, dejepisný seminár, 
seminár z matematiky, seminár z chémie, seminár 
z fyziky, seminár z biológie, seminár z geografie, 
seminár z informatiky a literárny seminár.

Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, 
taliansky jazyk. 

Osemročné štúdium je zamerané na vyučovanie
 biológie a chémie. Daný typ štúdia umožňuje nada- 
ným žiakom už  po ukončení piateho ročníka základ- 
nej školy a po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok 
študovať na škole, ktorá im poskytne úplné všeobecné 
stredné vzdelanie.
Uvedené zameranie však umožňuje dosiahnuť potreb- 
ný vedomostný štandard aj v ostatných spoločensko- 
vedných a prírodovedných predmetoch a absolventi 
tak môžu študovať na ktorejkoľvek vysokej škole, či 
uplatniť sa úspešne v praxi.                                       

           
Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI 

GYMNÁZIA JANKA MATÚŠKU
V GALANTE.

.      
        Jazykový pobyt v Anglicku

       
     Poznávacia exkurzia v Osvienčime

       
      Lyžiarsky výchovno- výcvikový kurz


