
 

 všeobecné zameranie 

 v 3. a 4. ročníku mož-

nosť voľby voliteľných 

predmetov v závislosti 

od zamerania ďalšie-

ho štúdia na vysokej 

škole  
 

Vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti ponúkame:  

škola priateľská k žia-

kom,  

prípravu na vysokoškol-

ské štúdium, úplné stredo-

školské štúdium ukončené 

maturitnou skúškou,  

tím odborne pripravených   

učiteľov, 

6 učební informatiky,          

3 jazykové učebne, 2 mul-

timediálne učebne sloven-

ského jazyka, odborné učebne prírodovedných pred-

metov vybavené výpočtovou  technikou a tabletami, 

multimediálne polyfunkčné učebne s interaktívnou 

výučbou, 

možnosť využitia internetu (Wi-fi) v triedach, kabi-

netoch, odborných učebniach,  

možnosť  realizácie  v predmetových a športových  

súťažiach,  súťažiach 

SOČ,  olympiádach, 

recitačných súťažiach, 

Mesačník Gymoš získal 

za 9 rokov existencie      

35 ocenení v rámci     

celého Slovenska 

Na prestížnej  celosloven-

skej súťaži stredoškolských 

časopisov Štúrovo pero 

získal Gymoš v roku 

2019 po 3-krát najvyššie 

ocenenie Zlaté Štúrovo    

pero za dlho-

dobo výborné 

výsledky. 

 
 

V roku 2015 navštívil 

školu prezident  

Slovenskej republiky  

Andrej Kiska    

"Je tu veľmi kvalitné gym-

názium, ktoré sa snaží štu-

dentov nielen pripravovať 

na vysokú školu, ale vytvára priestor pre realizáciu štu-

dentov napríklad aj cez školský časopis," zhodnotil prezi-

dent pri návšteve školy. 

  

Školské tradície gymnázia: 

slávnostné otvorenie školského roku v športovej hale,   

atletický deň, 

imatrikulácia prijímanie prvákov, 

Mikuláš, 

 

GYMNÁZIUMGYMNÁZIUM , 4 - ročné štúdium   
dlhoročnú projektovú spoluprácu     

a priateľské kontakty so školami Kyf-

fhaeuser-Gymnasium, Bad Franken-

hausen  (Nemecko), Liceo Scientifico 

Louis Pasteur  Rím, (Taliansko), Lil-

jevalchs Internationella Läroverk S ö -

dertälje (Švédsko), Carolus Clusius 

College Zwolle (Holandsko), pobyty v zahraničí. 

 

V mimoškolskej oblasti  

ponúkame: 

bohaté možnosti kultúrneho 

vyžitia  v rámci rôznych štu-

dentských spoločenských 

podujatí, 

školskú jedáleň  s možnosťou 

výberu zo 4 stálych jedál, 

 rôzne humanitárne akcie 

formujúce osobnosť študen-

tov, 

vlastnú telocvičňu, posilňovňu  

a fitnes,  

prácu v školskom časopise a rádiu. 



G Y M N Á Z I U M  
S lo ven ská  5  

lyžiarsky a plavecký kurz, 

študentský ples, 

školský folklórny súbor, 

Deň otvorených dverí, 

lúčenie maturantov. 

SPO J E N Á  ŠK O L A   

J U R AJ A  HE N I SCHA  
 

BAR DE J O V  

V súčasnosti máme na gymnáziu 8 tried, 

gymnázium sídli  v oddelených priestoroch 

spojenej školy na prízemí. 

Želáme správne rozhodnutie pri voľbe 

stredoškolského štúdia pre Vaše deti.  

Info: Gymnázium, Slovenská 5, 085 01 Bardejov  

 

 

Za posledné roky sa zrekonštruovala budova 

školy, chodby, triedy, telocvičňa, jedáleň,    

vymenili sa okná, vybudovali sa bezbariérové 

vstupy. 

Tel.:  (054) 486 19 50 

Web: ssjh.sk 

E-mail: ssjhbj@slovanet.sk Telefón: (054) 486 19 50 

E-mail: ssjhbj@slovanet.sk 


