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Študijné odbory:
ź 8-ročné gymnázium (odbor 7902 J) - 1 trieda s rozšíreným 

vyučovaním informa�ky, počet žiakov v triede 20.
ź 4-ročné gymnázium (odbor 7902 J) - 3 triedy s počtom 

žiakom v triede 24, triedy s možnosťou rozšíreného 
vyučovania informa�ky alebo s rozšíreným vyučovaním 
prírodovedných, resp. humanitných predmetov.

ź 5-ročné slovensko-španielske bilingválne gymnázium 
(odbor 7902 J74) - 1 trieda s počtom žiakov 30.

            Gymnázium Mar�na Ha�alu v Trstenej
     je najstaršie gymnázium na Orave so 150-ročnou tradíciou. 
V dnešnej, modernej dobe poskytuje svojim študentom kvalitné 
stredoškolské vzdelanie so zameraním na prírodné vedy, 
informa�ku a cudzie jazyky. 
     Bohatá ponuka voliteľných predmetov umožňuje vysokú 
úroveň prípravy na akýkoľvek typ vysokej školy na Slovensku aj v 
zahraničí.

Keď u nás zmaturuješ...
ź získaš dostatočné základy z profilových predmetov, ktoré Ti 

umožnia študovať na vysokej škole doma aj v zahraničí,
ź naučíš sa pracovať s počítačom a využívať moderné informačné 

technológie,
ź budeš vedieť komunikovať v aspoň dvoch cudzích jazykoch,
ź budeš mať základy finančnej gramotnos� a môžeš získať základné 

znalos� potrebné k podnikaniu,
ź budeš samostatný mladý človek s jasne profilovaným rebríčkom 

hodnôt, založeným na tolerancii, priateľstve a úcte k hodnotám 
života i k človeku.

Koľko jazykov vieš...
V našej škole sa naučíš aj �eto cudzie jazyky:
ź anglický jazyk – všetci študen�,
ź nemecký, španielsky alebo ruský jazyk, ktorý si zvolíš pri 

nástupe do školy.
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  Využívame
ź špecializované mediálne strediská na výučbu cudzích jazykov,
ź odborné učebne vybavené modernými učebnými pomôckami 

a didak�ckou technikou pre vyučovanie prírodovedných 
predmetov a informa�ky,

ź novovybudovanú školskú knižnicu na podporu duševného 
rozvoja aj pre zábavu,

ź telocvičňu s posilňovňou pre rozvoj tela aj ducha,
ź školský dvor s ihriskom na basketbal, futbal, volejbal,
ź pripojenie na internet.

  Ak�vity
ź študentské ak�vity - imatrikulačný, študentský ples, športové 

ak�vity v rámci školy, školské turnaje vo futbale, florbale, 
basketbale,

ź výchovné a vzdelávacie kurzy - lyžiarsky, plavecký,
ź kultúrne poduja�a - filmové a divadelné predstavenia, exkurzie,
ź predmetové súťaže a olympiády,
ź projekty a ak�vity s partnerskými školami,
ź ak�vity v rámci medzinárodného projektu Erasmus+, 
ź projekty IT Akadémia, KIA, Volkswagen.

  Krúžky
  na škole si môžeš v rámci voľného času vybrať rôzne krúžky:
ź športové - basketbal, futbal, bedminton, florbal, volejbal, 

kondičné posilňovanie,
ź prírodovedný krúžok,
ź chemický krúžok,
ź záchranársky krúžok - SZČK,
ź jazykové krúžky - nemecký jazyk, anglický jazyk, španielsky 

jazyk,
ź krúžky informačných technológií, robo�ka.

  Výhody
ź Vysoká úspešnosť našich absolventov prijímaných 

na vysoké školy nielen v SR, ale aj v zahraničí,
ź bezbariérový prístup,
ź využívanie informačných technológií pri komunikácii 

s rodičmi a žiakmi,
ź stravovanie v priestoroch školy a vlastný školský bufet,
ź cer�fikáty informa�ckej gramotnos� (ECDL),
ź štátna jazyková skúška zo španielskeho jazyka na úrovni C1. 
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