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Medzinárodná akreditácie u IES London 

•Rating A  - Špičková inštitúcia s medzinárodnou 
skúsenosťou 

DSD program 

•Príprava na štátnicu z nemeckého jazyka pod 
vedením zahraničného lektora 

Ponuka cudzích jazykov 

•anglický, nemecký , francúzsky, ruský, latinský 

Medzinárodné stáže a výmenné programy 

•Študijné pobyty - CERN, Jazykový inštitút Viedeň, letné 
jazykové školy, vedecké pracoviská.... 

•Konferencie - Buenos Aires, Salerno, Rím, Viedeň, Čína... 

•Projekty - Comenius, eTwinning, EdTWIN... 

 Úspechy a ocenenia školy 2010/13 

•Ocenenie školy v medzinárodnom projekte Water A 
chemical solution – USA   

•Ocenenie za Project Earth World Environment Contest 
na konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji/Rio de 
Janeiro  

•Ocenenie Rady Európy - Cenu Karola Veľkého za najlepší 
národný mládežnícky projekt 2010 

•Škola získala titul: „Škola roka – oblasť športu“ 

•Ocenenie Európskej komisie za účasť v projekte TAG 
DER VIELFALT 

•Dlhodobo najaktívnejšia škola v SOČ (ŠIOV) 

•Najaktívnejšia škola Stokcholm Junior Water Prize“.  

•Škola bola zaradená do siete „Aktívne globálne školy“ 

 A čo ešte... 
 

•Skvelé študijné výsledky a výborné výsledky v súťažiach 

•Nadštandardné vybavenie školy, krásny park 

•Rodinná a tvorivá atmosféra 

•Kvalifikovaný tím učiteľov, skvelí študenti... 

Experimentálne vedy/merania 

bádateľské projekty  

terénne práce, PC experimentálne 
pracovisko 

domáce i medzinárodné úspechy 
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  Ekonomika 

• akreditovaný program u IES London 

• trojročný kurz končiaci certifikátom 

• 2. r. povinný, 3. a 4. r.  - voliteľný modul 

 Človek v ohrození 

• globálne problémy - miléniové ciele 

• právne, spoločenské a humánne aspekty 

• domáce i medzinárodné projekty 

• spolupráca s OZ Človek v ohrození 

• humanitárne aktivity 

 

 Interaktívne spracovanie informácií 

• prezentačné zručnosti 

• interaktívna tabuľa - Activ Inspire 

• grafické a aplikačné  programy 

 

 A čo ešte ? 

•akreditovaná obchodná angličtina 

•rozšírené hodiny cudzích jazykov 

•špeciálizácia už od tretieho ročníka formou 
výberu študijných zameraní a modulov (viac 
zadná strana) 

•široká medzinárodná spolupráca 

 

 

 

 

 

  Divadlo v anglickom jazyku 

Ocenenia na festivale v Nitre 

Školská kapela 

Hlavná cena festivalu v San Reme 

Debatný klub 

Dlhodobá tradícia, účasť na 
medzinárodných turnajoch 

Čitateľský a filmový klub 

Ocenenie na filmovom festivale vo 
Viedni 

Bohatá ponuka športov 

Vlastná lodenica, golf... 

Jazykové kurzy 

Bohatá krúžková činnosť 

Školský časopis 


