ADRESA ŠKOLY:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215
038 52 Sučany
SEKRETARIÁT:
Katarína Odrejkovičová
PO – PI: 07:30 – 08:30 a 10:45 – 11:05 Mobil: 0911 348 424
Tel. č.: +421 43 429 34 74
e-mail: gbas@gbas.sk

POZÝVAME VÁS

ORGANIZÁCIA VYUČOVACÍCH HODÍN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

na stretnutie novoprijatých žiakov a rodičov,
ktoré sa uskutoční

8. júna 2017 o 14:30 h
v priestoroch
Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu
Študijný odbor - zameranie: gymnázium –
bilingválne štúdium
Kód študijného odboru: 7902 J 74

prestávky na obed		

PROGRAM STRETNUTIA:

VEDENIE ŠKOLY:

ŽIACI:

Monitorovací test z anglického jazyka

RODIČIA:
Privítanie vedením školy
Informačné stretnutia v učebniach:
a) Dohoda
b) Osobný list žiaka
c)ISIC karta
d) Študentský preukaz
e) Žiadosti o vydanie cestovných dokladov
f) Elektronická žiacka knižka
g) Stravovanie
h) Súhlas so zverejňovaním osobných údajov
i) Informovaný súhlas k adaptačnému programu
j) Školský poriadok
Stretnutie s vedením školy a so zástupcami Združenia
rodičov, návrh zástupcov do Celoškolského výboru.

JEDÁLEŇ:

Tel. č.: +421 43 4213032

RNDr. Vasil Dorovský
RNDr. Ľubica Bošanská

08:10 – 08:55
09:05 – 09:50
10:00 – 10:45
11:05 – 11:50
12:00 – 12:45
12:55 – 13:40
13:15 – 14:00
14:10 – 14:55
15:00 – 15:45
12:45 – 13:.15 alebo 13:40 – 14:10

e-mail: office@gymmt.sk

– riaditeľ školy
–zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Martina Lojdová

– zástupkyňa riaditeľa školy pre
technicko-ekonomické činnosti
Mgr. Tatiana Stanová
– výchovná poradkyňa
PaedDr. Katarína Vantarová – koordinátor prevencie sociálno			
patologických javov
		
– koordinátor prevencie PO a BOZ

INTERNÁT PRI SPŠ V MARTINE:
Novomeského 5/24
Tel. č.: +421/43/430 20 72
036 36 Martin		
Fax: +421/43/413 35 62
www.spsmt.sk
e-mail: karol.ruzicka@spsmt.sk

INTERNÁT PRI SOŠ DOPRAVNEJ MARTIN - PRIEKOPA:

Zelená ulica 2		
036 08 Martin – Priekopa
www.sosd.sk

Tel. č.: +42143/430 33 38
Tel. č.: +42143/428 14 86
e-mail: abrozmanova@sosd.sk

CHCETE VEDIEŤ
Čo je ISIC karta a na čo ju môžem použiť? Kedy ju dostanem?
Čo je Osobný list žiaka? Čo je DOHODA? V akom jazyku sa
bude moje dieťa učiť a aké učebnice bude používať? Aké
krúžky škola ponúka? Ako sa dozviem o známkach môjho
dieťaťa? Ako škola komunikuje s rodičmi? Ako zaplatiť stravu?
Ako bude moje dieťa v škole poistené? Kedy sa začne moje
dieťa stravovať? Čo je Združenie? Kde nájdem tlačivá, ktoré
potrebujem? A kto mi ich potvrdí? Ako sa bude ospravedlňovať
neprítomnosť môjho dieťaťa na vyučovaní? A odpovede na

INÉ OTÁZKY?

?

ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR,
AKO PRÍDETE NA STRETNUTIE?

Na stretnutí bude priestor pre
vaše otázky, ktoré v tomto informačnom letáku nie sú zodpovedané
alebo nie sú obsahom nášho
plánovaného stretnutia. Stretnutie
bude krátke a plné informácií, je
dobré pripraviť si otázky vopred.
Budeme radi, ak nám svoje otázky
napíšete aj na našu webstránku: na
hornej lište pod záložkou Kontakt
alebo na e-mail: gbas@gbas.sk
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Pri zápise ste dostali tlačivo
Dohoda. V prípade, že chcete toto tlačivo vyplniť elektronicky, nájdete ho aj na webstránke
školy pod záložkou Dokumenty
na ľavej lište. Dohodu si prosím
pozorne prčítajte. Ak s obsa-hom
súhlasíte, podpíšte ju a dajte
Dohodu podpísať aj svojmu dieťaťu.
Prípadné otázky ohľadom Dohody
môžete položiť na našom stretnutí.

2

Pri
zápise
ste
dostali tlačivo Osobný list žiaka.
V prípade, že chcete toto tlačivo
vyplniť elektronicky, nájdete ho aj
na webstránke školy pod záložkou
Dokumenty na ľavej lište. Informácie
prosím vpisujte čitateľne a presne.
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stretnutí
si
prevez4 Na
mete
študentský
preukaz pre vaše dieťa. Majte preto
prosím, pripravenú hotovosť 3 €.

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
ADAPTAČNÝ PROGRAM: Počas
prvého týždňa absolvujú žiaci
alternatívny program, ktorý je organizovaný v škole, ale aj mimo školy.
Žiaci dostanú možnosť spoznať svoje
nové študentské okolie. Zoznámia
sa navzájom medzi sebou, so svojimi staršími spolužiakmi, so svojimi
vyučujúcimi, spoznajú budovu školy
a získajú dôležité orientačné informácie o obci Sučany a meste Martin.

Na stretnutí bude potrebné
vypísať, resp. podpísať tlačivá.
Prosím, uistite sa, že máte aspoň
jedno funkčné modré nezmazateľné pero, ktoré budete môcť použiť.

5

1

Poštou vám bola doručená
Prihláška na štúdium povinných predmetov s možnosťou
výberu. Ak ste ju neodovzdali vyplnenú pri zápise, pošlite nám ju
obratom poštou. Predmety, ktoré na
tejto prihláške vyplníte sú ZÁVÄZNÉ
pre školský rok 2017/2018 a nebude
možnosť ich meniť.
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KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ: Pedagogickí zamestnanci našej školy každoročne otvárajú zaujímavé
krúžky na vyplnenie voľného času
žiakov. Aj v školskom roku 2017/2018
sa žiaci budú môcť prihlásiť na
mimovyučovacie športové, kultúrne
a vzdelávacie aktivity, ktoré sú okrem
zdrojov z rozpočtu školy finančne
podporované zo zdrojov získaných
formou vzdelávacích poukazov.

2

Pri zápise ste vyplnili Žiadosť o
vydanie karty ISIC/Euro 26 pre
budúci školský rok. Pripravte si
prosím, sumu 20 € za ISIC/Euro 26
kartu. Táto karta slúži ako osobná
identifikačná karta, elektronický kľúč
do budovy školy, kľúč do šatne, na
odber obedov a uplatnenie výhod
pri cestovaní a nákupoch.
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Pri zápise ste vyplnili Prihlášku
na stravovanie. Do tejto prihlášky bolo potrebné uviesť len údaje:
meno a priezvisko žiaka a IBAN
účtu,
z ktorého budete hradiť
poplatok
za stravu. Ak ste
nevyplnili IBAN, prosím pripravte si
ho na stretnutie.
Zvyšné údaje dostanete na stretnutí.
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NEZABUDNITE SI ZOBRAŤ SO SEBOU
NA STRETNUTIE
ZOZNAM POTREBNÝCH VECÍ:
Aspoň jedno modré nezmazateľné pero
Podpísaná Dohoda žiakom aj rodičom
Vyplnený a podpísaný Osobný list žiaka
3 € na študentský preukaz
Prihláška do ZRPŠ
IBAN účtu k stravovaniu
20 € na ISIC kartu
zoznam otázok
Vyplnené tlačivá na potvrdenie - cestovné doklady

MÁM

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PLÁN VÝCHOVNÉHO PÔSOBENIA: v rámci výchovného
pôsobenia naši koordinátori pripravujú prednášky, diskusie, informačné tabule a ročníkové alebo triedne
stretnutia, kde sa budú venovať
témam: metodika učenia sa, zvládanie stresu, šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi, drogy a ich vplyv
na človeka, trestno-právna zodpovednosť za prechovávanie a distribúciu drog, žena v tiesni a ďalšie iné.
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WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
A ONLINE DOKUMENTY
Na stránke školy nájdete všetky
zaujímavé a užitočné informácie
a dokumenty.

dozviete o vzniku a histórii školy,
ako aj telefonicky a e-mailový kontakt školy, presnú adresu a IČO školy.

DOKUMENTY:
Školský
poriadok, Potvrdenie o návšteve školy,
Potvrdenie z DP na sociálne
štipendium, Návrh na oslobodenie
od telesnej a športovej výchovy,
Žiadosť o poskytnutie štipendia,
Vyhodnotenie dotazníka o prijímacích skúškach, Open Day a ďalšie.

KALENDÁR AKTIVÍT: kde nájdete rozpis aktivít, porád, stretnutí a dni školských prázdnin
plánovaných v školskom roku.

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: tu nájdete Učebný plán,
z ktorého sa dozviete počty
hodín
jednotlivých
predmetov týždenne, Profil absolventa,
Školský poriadok, Vykonávací protokol k ukončovaniu štúdia a iné.
O ŠKOLE: pod touto záložkou sa

VYUČOVANIE: veľmi dôležitá ikonka. Tu nájdete rozvrhy, suplovania,
plánované písomky a domáce úlohy a hlavne informácie o vzdelávacích výsledkoch vášho dieťaťa.
Bližšie informácie o tom, ako sa
prihlásiť na elektronickú žiacku knižku dostanete na našom stretnutí.
ZAINTERESOVANÉ STRANY: v
tejto časti sa vám predstaví Združenie rodičov a priateľov školy, Žiacka
školská rada a Študijný fond n.o.

www.gbas.sk

EXKURZIE: Pre žiakov prvého ročníka škola každoročne
organizuje
jazykovo-poznávaciu
exkurziu do Veľkej Británie. Žiaci
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ROČNÍK
1.

2.

3.

sú počas 8-dňového jazykového
kurzu ubytovaní v miestnych rodinách. Každý deň pozostáva z dvoch
hlavných častí, a to jazykový kurz
s anglickými lektormi a exkurzia
v meste alebo v okolí mesta, ktoré je centrom jazykovej školy. Žiaci
tak majú možnosť spoznať históriu
a kultúru tejto krajiny, a tiež nadobudnúť sebavedomie pri komunikácii v anglickom jazyku. Náklady na
exkurziu predstavujú 750,-€ a pokrývajú cestovné, poistenie, ubytovanie, stravu počas kurzu, poplatok za
jazykový kurz, vstupenky a atrakcie.
Vzhľadom na fakt, že táto exkurzia
je finančne náročná, je to jediná
exkurzia plánovaná pre prvý ročník.
Žiaci majú možnosť zúčastňovať sa
ďalších zaujímavých exkurzií aj vo
vyšších ročníkoch. Sú to napríklad:
Vianočná Viedeň, Dní otvorených
dverí na univerzitách v UK, Osvienčim.
UČEBNÉ MATERIÁLY: Škola
disponuje učebnicami v slovenskom jazyku z Edičného portálu
MŠVaV SR, učebnými materiálmi a
pomôckami z projektov, do ktorých
bola škola zapojená. no vzhľadom
na potrebu zabezpečiť pre žiakov
učebnice v anglickom jazyku pre jednotlivé vyučovacie predmety, veľká
časť učebníc bola hradená zo zdrojov ZRPŠ. Pracovné materiály na vyučovacie hodiny si pripravujú pedagogickí zamestnanci sami a žiaci tak
pracujú formou pracovných listov.
Učebnice a cvičebnice na výučovanie
cudzích jazykov podľa požiadaviek v
predmete si žiaci hradia sami.
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NÁZOV KURZU a orientačná cena

CENA

Plavecký výcvik

30 €

Cvičenie na ochranu človeka a prírody I.

0€

Cvičenie na ochranu človeka a prírody II.

0€

Lyžiarsky a snowboardový výcvik

40 €

Cvičenie na ochranu človeka a prírody III.

0€

Cvičenie na ochranu človeka a prírody IV.

0€

Kurz ochrany života a zdravia

50 €

