
 

Kritériá prijatia: 
4  - ročné štúdium 

pre absolventov 9. ročníka ZŠ 

 úspešné ukončenie 9.ročníka 

základnej školy 

 prijímacie skúšky z predmetov: 

slovenský jazyk, matematika 

8 - ročné štúdium 

pre absolventov 5.ročníka ZŠ 

 úspešné ukončenie 9.ročníka 

základnej školy 

 prijímacie skúšky z predmetov: 

slovenský jazyk, matematika 
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 GYMNÁZIUM  
GIMNÁZIUM TORNAĽA 
Hurbanova 34 

 982 01 Tornaľa 

Kontakt 
Telefón: 045/552 31 18 

E-mail: gymtorna@gmail.com 

Web: www. gymtornala.edupage.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

GYMNÁZIUM  
GIMNÁZIUM 
TORNAĽA 

Premýšľaš nad výberom 

strednej školy? 

Zisti, čo ti ponúka 

 

 

mailto:gymtorna@gmail.com


Prečo študovať                      
na gymnáziu? 
 

  Kvalitné univerzálne  vzdelanie: 

 príprava na štúdium akejkoľvek 

profesie 

 povinné a voliteľné predmety 

vám zaistia prípravy na tie 

odbory, ktorým sa chcete 

venovať 

 výučba 2 cudzích jazykov  (ANJ, 

NEJ) 

 vysoké percento uplatnenia        

absolventov 

 takmer 100 % úspešnosť prijatia 

na vysoké školy   na všetky 

odbory 

 venujeme sa talentovaným 

žiakom, ktorí dosahujú 

vynikajúce výsledky                            

na medzinárodných a národných 

súťažiach 

  Čo ponúkame? 
 

Nadštandardné vybavenie 

 2 jazykové učebne 

 2 učebne informatiky 

 1 tabletová učebňa 

 chemické laboratórium 

 15 interaktívnych tabúľ 

 digitálne projektory 

 multimediálna učebňa 

 školská knižnica 

 multifunkčné ihrisko 

 príjemné prostredie 

v zrekonštruovaných priestoroch 

školy 

 

Mimoškolské aktivity 

 krúžková činnosť  

 exkurzie (Gotická cesta, ZOO  

a Tropicarium Budapešť, Košice, 

Viedeň, Banská Bystrica, 

Bratislava,Praha, Krakow...) 

 rôzne aktivity pre žiakov, 

prednášky, besedy, koncerty 

 stretnutia s významnými 

osobnosťami 

 podpora športu - plavecký 

a lyžiarsky kurz 

 školský časopis 

 

 

  Poslanie našej školy 
 

Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom 

všeobecné vzdelanie a pripraviť ich na 

štúdium na vysokej škole na Slovensku              

i v zahraničí. Naše gymnázium  je štátnou 

strednou školou   v Tornali. Prevažná 

väčšina pedagógov, lekárov, právnikov, 

ekonómov, hercov, inžinierov, ... v regióne 

sú absolventi práve našej školy.  Toto je 

najväčší a najdôležitejší prínos nášho 

gymnázia pre Tornaľu  a  široké okolie. 

Škola i dnes rozvíja ďalej svoje tradície  v 

kultúre i v športe a usiluje sa vytvoriť čoraz 

lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti 

študentov . 

Priority školy:  
 kvalitné a efektívne vzdelávanie  
 odbornosť pedagogických 

zamestnancov  
 kvalitné materiálno-technické 

vybavenie  
 spolupráca žiak - rodič - učiteľ - 

verejnosť  
 motivujúca školská klíma  
 oceňovanie úspechov žiakov  
 podpora mimoškolskej činnosti 

  


