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možnosť zapojenia do rôznych krúžkov 
 (florbalový, basketbalový, volejbalový,
biologický, geografický, matematický, Odysea
mysle,...), projektov (Zelená škola, Erasmus,
DofE, školský časopis,...)

Škola poskytuje širokospektrálne  všeobecné
stredoškolské vzdelávanie s možnosťou

individuálnej diferenciácie štúdia a získania
základných zručností v podnikateľskej činnosti

(študentská firma), vo výkone niektorých
administratívnych prác, ako aj v iných teoretických

či praktických činnostiach prostredníctvom
rôznych projektov a programov.

Gymnázium
Dubnica nad Váhom

Gymnázium Dubnica nad Váhom

gymdca

Prečo študovať na
gymdca?

Všeobecnovzdelávacia stredná škola poskytujúca
úplné stredoškolské vzdelanie ukončené

maturitnou skúškou.

Formy štúdia:
4-ročné štúdium
5-ročné štúdium (bilingválne)
8-ročné štúdium

Výhody štúdia
možnosť zvolenia si v 3. ročníku 4-ročného
štúdia, 7. ročníku 8-ročného štúdia (septima)
a 4. ročníku 5-ročného štúdia predmety
podľa zamerania: technické, prírodovedné,
spoločenskovedné a ekonomické

2 povinné cudzie jazyky (anglický - aktívna
príprava na Cambridge skúšku, nemecký,
španielsky a francúzsky)

možnosť bezplatne získať nemecký
jazykový diplom DSD Sprachdiplom

možnosť zvolenia si vo 4. ročníku 4-ročného
štúdia, 8. ročníku 8-ročného štúdia (oktáva) a
5. ročníku 5-ročného štúdia predmety v
rozsahu 18 hodín týždenne podľa vlastného
záujmu  

možnosť získať ocenenie Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu

realizácia projektov a aktivít v zahraničí
Cestujeme po Európe (Francúzsko, Dánsko,
Fínsko, Holandsko,...)

17.2.2023 VEČER VÝSKUMNÍKOV
pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka ZŠ.

Večer plný prekvapení, záhad, bádania a
zaujímavých hier.

Viac informácií na stránke školy alebo fanpage.

PRIDAJ SA K NÁM 
AJ TY!



Vybavenie školy 
3 počítačové učebne 
multimediálna učebňa
jazykové učebne

2 telocvične+posilňovňa
odborné učebne 

multifunkčné ihrisko
Champion aréna pre workout
Wi-Fi internet
moderné učebné pomôcky
moderný informačný systém
školská knižnica
klubovňa

 Podmienky prijatia v
šk. roku 2023/24 

4-ročné štúdium:
podanie prihlášky cez Edupage do 20.3.2023
plánovaný počet tried: 1
pre žiakov 9. ročníka ZŠ

5-ročné štúdium (bilingválne):
podanie prihlášky cez Edupage do 20.3.2023

plánovaný počet tried: 1

pre žiakov 8. alebo 9. ročníka ZŠ

talentové skúšky

8-ročné štúdium:
podanie prihlášky cez Edupage do 20.3.2023

plánovaný počet tried: 1

pre žiakov 5. ročníka ZŠ
možnosť využitia prípravného kurzu

Všetky dôležité informácie a
kritériá prijatia nájdete na

www.gymdb.sk.


