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Zriaďovateľ školy:
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❖ 3.9.1936 otvorenie školy

❖ viac než 10 tisíc absolventov

❖ každoročne sa vzdeláva okolo 630 študentov

❖ v roku 2003 udelený čestný názov s menom francúzskeho pedagóga a športovca, obnoviteľa tradície 

olympijských hier

❖ aktuálne plne kvalifikovaný 56-členný učiteľský zbor

❖ vedenie školy - riaditeľ : Mgr. Radim Urban

zástupkyne: Ing. Erika Horváthová, RNDr. Lívia Rajnáková
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Štúdium na gymnáziu : 

❖osemročné – plán na 2020/2021– 1 trieda (25 žiakov)

❖päťročné bilingválne (ANJ) – plán  na 2020/2021 - 1 trieda (26 žiakov)

❖štvorročné – plán na 2020/2021 – 3 triedy (70 žiakov)

Vďaka kvalitnej výučbe a širokej voliteľnosti predmetov je 
najvhodnejšou prípravou na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek 
druhu. 
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4-ročné štúdium  

Podmienky prijatia: 
❖ ukončený 9. ročník ZŠ + splnenie kritérií prijatia

Prijímacie skúšky: 
❖ kritériá schvaľuje pedagogická rada, rada školy a zriaďovateľ školy
❖ SJL a MAT v rozsahu učiva ZŠ

Študuje sa podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu
❖ v 3. a 4. ročníku široká voliteľnosť predmetov podľa ďalšieho študijného zamerania
❖ kvalitná príprava na maturitné skúšky a prijímacie pohovory na vysoké školy

Voliteľné predmety :  (4-hodinové a 2-hodinové)
❖ literárny seminár, cvičenia z matematiky, seminár z geografie, fyziky, chémie, biológie, 

dejepisu, psychológia, ekonomika, konverzácia v cudzích jazykoch a vo 4. ročníku aj všetky 
predmety z nižších ročníkov (DEJ, OBN, FYZ, BIO, CHE, GEO, NEJ, FRJ)

❖ ponuka sa obmieňa podľa záujmu žiakov a personálnych možností školy
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5-ročné štúdium – bilingválne (anglický jazyk)

Podmienky prijatia: 
❖ ukončený 8. alebo 9. ročník ZŠ + splnenie kritérií talentovej skúšky

Talentové skúšky: 
❖ kritériá schvaľuje pedagogická rada, rada školy a zriaďovateľ školy
❖ SJL, MAT a ANJ s dôrazom na meranie študijných predpokladov 

Štúdium je zamerané :
❖ na aktívnu jazykovú prípravu
❖ matematika, dejepis, anglické reálie, anglická literatúra a geografia sa vyučujú v anglickom 

jazyku
❖ vo vyšších ročníkoch pribúda počet predmetov vyučovaných v angličtine
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8-ročné štúdium 

Podmienky prijatia: 
❖ ukončený 5. ročník ZŠ 
❖ splnenie kritérií prijatia

Prijímacie skúšky: 
❖ kritériá schvaľuje pedagogická rada, rada školy a zriaďovateľ školy
❖ SJL, MAT v rozsahu učiva 1.- 5. ročníka ZŠ
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Letný prípravný kurz pre žiakov prijatých do prvého ročníka 4-ročného štúdia: 

❖ kurz je bezplatný a personálne zabezpečený učiteľmi gymnázia

❖ je zameraný na prekonanie rozdielov v obsahu vzdelávania medzi ZŠ a SŠ

❖ prihlášku na kurz žiaci dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí

❖ vyplnenú záväznú prihlášku odovzdajú zákonní zástupcovia pri zápise 

❖ koncom prázdnin zverejní škola na svojej web stránke termín konania 
kurzu a presný  harmonogram vyučovania

❖ predpokladaná dĺžka 4 vyučovacie hodiny denne
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Vedomostná úroveň žiakov sa zvyšuje aj formou:

❖nepovinných predmetov (konverzácia v ANJ, NEJ, INF a i.),

❖korešpondenčných seminárov (FYZ, MAT),

❖SOČ – stredoškolskej odbornej činnosti, 

❖súťaží (Zenit, Pytagoriáda, Mladý Európan, Otázniky histórie...)

❖predmetových olympiád (MAT, FYZ, BIO, CHE, cudzie jazyky, SJL, DEJ),

❖návštevou divadelných predstavení, výstav a besied,

❖individuálnej práce žiakov na počítačoch vo vzdelávacom centre s prístupom na 

internet....
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Športové aktivity na škole: 
❖ volejbal, basketbal, atletika, turistika, stolný tenis, šach, streľba, futbal, bedminton, 

plávanie, lyžiarsky kurz, kurz na ochranu života a zdravia spojený s vysokohorskou 
turistikou a splavom riek Dunajec, Váh...

Spoločensko-vzdelávacie a zábavné aktivity na škole:
❖ imatrikulácia, návšteva divadelných a filmových predstavení, výchovných koncertov, 

výstav, prednášok, exkurzie a poznávacie zájazdy (Slovensko, Čechy, Francúzsko, 
Taliansko, Rakúsko, Anglicko), stužkové slávnosti, zábavné študentské programy, 
športové dni...

Pri škole pracuje folklórny súbor Máj (hudobná, tanečná a spevácka zložka) – úspešní 
reprezentanti školy aj mesta na medzinárodných festivaloch (Turecko, Brazília, Poľsko, 
Holandsko, Anglicko, Izrael, Francúzsko, Mexiko, Bali....)

Študenti vydávajú vlastný časopis Gymnazista.

Študenti nášho gymnázia môžu využiť služby klinickej psychologičky, ktorá pracuje v priestoroch
školy. 
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❖ BIO odborná učebňa s laboratóriom
❖ INF odborné učebne
❖ CHE laboratórium
❖ FYZ laboratórium
❖ GEG odborná učebňa
❖moderná viacúčelová športová hala
❖ lezecká stena
❖ fitnes centrum
❖ sauna
❖ nový športový areál na školskom dvore
❖ bufet v hlavnej budove
❖ bufet - bagetéria
❖ dovoz stravy z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera
❖ výdaj jedla v školskej jedálni v hlavnej budove

Technické zabezpečenie školy: 
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Kontakty: 

 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26  Piešťany

 033/79 893 11

 gypy@gypy.sk

 https://gypy.edupage.org/











Tešíme sa na všetkých záujemcov o štúdium, ktorí sa stanú našimi

žiakmi a potenciálnymi úspešnými absolventmi piešťanského gymnázia. 
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