
u  Čaká na vás „Hola-Hola“,
do Španielska všetkých volá!

u  Ste temperamentní, múdri a vznešení? 
Z kultúry našej školy budete unesení!

u  Viete, ako znie Carmen a Don Quijote 
v origináli? GMK vás rado s nimi zoznámi!

u  El Clásico si v Španielsku užijete, 
ak štúdium na našom gymnáziu absolvujete!

u  Mallorca, Barcelona, Madrid,
aj Bystrica k nim môže patriť!

u  Messi, Ronaldo a Nadal, 
každý z nich by si nás vybral!

ZAŽI
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Prečo ti bude u nás najlePšie ?

G –  garantované gymnaziálne slovensko-špa-
nielske bilingválne vzdelanie je geniálnym 
prostriedkom k správnemu životnému štýlu 
a globálnemu vnímaniu sveta

M –  multijazykové, multikultúrne a medziná-
rodné vzdelávanie rozvíja tvoju originali-
tu

K –  kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia 
a profesionálni španielski lektori z teba 
urobia komplexnú, konkurencieschopnú 
osobnosť na celosvetovom trhu práce, nie-
len v rámci EÚ

B –   búraš barikády zaužívaných stereotypov, 
získaš bezúverové benefity pre svoj budúci 
spoločenský a osobný status

B –  brána do sveta bezpečného rodinného 
prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou 
brilantnej budúcnosti

Mikuláš Kováč 
(1934 - 1992)

(významný slovenský básnik, dramaturg 
a redaktor, ktorý žil a tvoril v Banskej Bystrici)

naše benefity

u  kvalitné gymnaziálne vzdelanie s 26-ročnou 
tradíciou,

u  17-ročné skúsenosti s bilingválnym typom 
vzdelávania,

u  každodenný kontakt so španielsky hovoria-
cimi lektormi,

u  pomoc a podpora výchovného poradcu,

u  pestré jedlá v bufete i vo vlastnej školskej 
jedálni, 

u  kvalitné bývanie na internáte, ktoré podporí 
tvoju samostatnosť a nezávislosť,

u  možnosť absolvovať testy SCIO CZ na našej 
škole, GMK – jediné testovacie centrum 
v Banskobystrickom kraji,

u  možnosť získať certifikát DELE – oficiálny 
diplom preukazujúci stupeň znalosti španiel-
skeho jazyka; osvedčenie o certifikácii ude-
lené riaditeľom inštitútu Cervantes Viena.

5-ročný bilingválny študijný 
odbor PosKytuje

u  zameranie na prírodovedné predmety,

u  v prvom ročníku intenzívnu výučbu španiel-
skeho jazyka v rozsahu 22 hodín týžden-
ne,

u  v ďalších ročníkoch výučbu predmetov ma-
tematika, fyzika, chémia, biológia a geo-
grafia v španielskom jazyku v minimálnom 
rozsahu 12 hodín týždenne,

u  maturitu v španielskom jazyku na úrovni 
C1, 

u  možnosť získať vysvedčenie španielskeho 
maturanta – bachillerato, ktoré oprávňuje 
študovať na vysokej škole v Španielsku,

u  lektorov, učebné pomôcky a pomoc pri 
 výučbe, ktoré zabezpečuje Ministerstvo 
výchovy, kultúry a športu Španielskeho 
kráľovstva, 

u  výučbu angličtiny ako druhého cudzieho 
jazyka s participáciou anglického lektora, 
skvalitnenú realizáciou projektu Zlepšenie 
kvality výučby cudzích jazykov na GMK, 
v rámci programu Erasmus +,

u  poznávacie kultúrno-jazykové študijné po-
byty v Španielsku.


