10. STRANA

HANDLOVSKÉ NOVINY

GYMNÁZIUM IVANA BELLU HANDLOVÁ
Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2008/2009
V školskom roku 2008/2009 ponúkame štúdium v dvoch študijných odboroch:

1) Štvorroèné štúdium so všeobecným zameraním
Charakteristika:
Štúdium v tomto odbore je všeobecné, profiluje sa v treom a štvrtom roèníku
cestou volite¾ných predmetov. iak má monos výberu volite¾ných predmetov z po−
nuky, ktorá obsahuje cca 20 rôznych moností, z toho pribline polovica predme−
tov má humanitné zameranie a druhá polovica je prírodovedná. Poèas štúdia sa
kadý iak povinne uèí 2 jazyky, ktoré si zvolí v 1. roèníku z nasledujúcich
moností: jazyk anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky. Študenti
francúzštiny, ktorí majú záujem, môu vykona skúšky DELF a získa medzinárod−
ný certifikát.
Štúdium v tomto odbore konèí maturitnou skúškou. Absolventi majú ve¾ké
monosti uplatnenia v ïalšom vysokoškolskom štúdiu (úspešnos v prijímaní na VŠ
u našich absolventov je takmer 100%−ná).
Vzh¾adom na výbornú znalos cudzích jazykov, zruènos v pouití informaèných
technológií, všeobecný preh¾ad, komunikatívnos a flexibilitu sa naši absolventi,
ktorí nemajú záujem o ïalšie štúdium, úspešne uplatòujú v rôznych povolaniach.
Podmienky prijatia:
Podrobné kritériá prijímacieho konania zverejníme na webovej stránke školy:
www. gymnovha. edu. sk. Uchádzaèov prijmeme BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, na zák−
lade výsledkov prospechu a testovania v MONITORE 2008, prièom podstatne VÄÈŠÍ
DÔRAZ BUDEME KLÁS NA PROSPECHOVÉ VÝSLEDKY. Kritériá prijímacieho kona−
nia budú k dispozícii na kadej základnej škole u výchovného poradcu.

2) Osemroèné štúdium so zameraním na cudzie jazyky
Charakteristika:
Štúdium poskytuje iakom súvislú osemroènú všeobecnú prípravu, zameranie
na cudzie jazyky znamená posilnenie hodinovej dotácie cudzích jazykov. Monos
vo¾by jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky jazyk. Študenti
francúzskeho jazyka môu vykona skúšky DELF a získa medzinárodne platný cer−
tifikát.
Ïalšie monosti a uplatnenie študentov sú také isté ako vo štvorroènom študi−
jnom odbore.
Podmienky prijatia:
Uchádzaèi vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a z matematiky
a sú prijímaní pod¾a výsledkov dosiahnutých na prijímacích skúškach. Kritériá pri−
jímacieho konania zverejníme na webovej stránke školy www. gymnovha. edu. sk.
Kadoroène organizujeme pre uchádzaèov BEZPLATNÝ PRÍPRAVNÝ KURZ Z MATEM−
ATIKY, ktorého cie¾om nie je iba intenzívna príprava iakov z tohto predmetu, ale
má aj psychologický efekt. Deti sa zoznámia s prostredím školy, s vyuèujúcimi, štu−
dentmi a celkovou atmosférou gymnázia. Kurz zaèína 7. februára 2008.
Kritériá prijímacieho konania budú k dispozícii na kadej základnej škole u vý−
chovného poradcu.

3) Študenti Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej:
"zúèastòujú sa súaí a predmetových olympiád a dosahujú vynikajúce výsled−
ky. V okrese Prievidza je naša škola u nieko¾ko rokov hodnotená ako druhá
najlepšia v oblasti výsledkov súaí a olympiád. V hodnotení 58 škôl TSK v uvedenej
oblasti dosahujeme pravidelne umiestnenie na 6. − 7. mieste (Podrobné výsledky na
adrese www. gymnovha. edu. sk). " komunikujú prostredníctvom internetu bez−
platne aj v mimovyuèovacom èase, vïaka tomu, e škola je úspešne zapojená v pro−
jektoch INFOVEK a POÈÍTAÈE PRE ŠKOLY.
"môu pravidelne sledova svoje známky, hodnotenie a oznamy v INTERNE−
TOVEJ IACKEJ KNIKE
"zúèastòujú sa zahranièných výmenných pobytov prostredníctvom projektov
SOCRATES a COMENIUS v mnohých európskych krajinách
"zúèastòujú sa exkurzií, výletov, lyiarskych a plaveckých kurzov
"v mimovyuèovacom èase pracujú v záujmových krúkoch rozlièného
zamerania (v ponuke je okolo dvadsa rôznych záujmových útvarov).

4) Kontakty
telefón: 046/5475 336, mobil: 0905 727 565,
e−mail: gymhandl@gymnovha. edu. sk, fax: 046/5475 843, web: www. gymnovha. edu. sk

Kadeti Školského basketbalového klubu Handlová
postúpili do elitnej basketbalovej súae na Slovensku

V

novej basketbalovej sezóne 2007/2008 dosiahli úspech aj kadeti Školského
basketbalového klubu Handlová /roè. nar. 1992/93/, keï aj napriek
odchodu lídra drustva, reprezentanta SR, Jaroslava Moráveka dokázali zo
17 drustievv krajskej súai postúpi do celoslovenskej ligy kadetov, kde bude
hra 12 najlepších drustiev z ôsmich krajov Slovenska.
Školský basketbalový klub Handlová pôsobí pri ZŠ Mierové námestie v Han−
dlovej a v krajských súaiach má zapojených celkom 5 drustiev.
O postup kadetov sa jednotliví hráèi zaslúili nasledovne :
Martin Suja 333 bodov/62 faulov, Róbert Jány 204/42, Lukáš Chudý 156/26,
Matúš Daubner 147/39, Jaroslav Morávek 141/12 − len 5 zápasov, Martin Mrviš
140/42, Tomáš Koneèný 87/52, Martin abenský 34/42, Tibor Kopico 21/27,
Patrik Schmidt 20/25, Patrik Floreš 13/10, Adrián Luky 6/9, Jozef Kuco 4/1, Peter
Vojtek 2/5, David Krè 2/5, Adam Pavlík 1/3.
Drustvo kadetov ŠBK Handlová bude po Novom roku hra svoje zápasy doma
v telocvièni ZŠ Mierové námestie vdy v sobotu o 15,00 hod. a v nede¾u o 9,45
hod. Všetkých Vás srdeène pozývame. Vstupné dobrovo¾né.
Rozlosovanie : zákl. èas odvety
2. 2. 2008
9. 2. 2008
10. 2. 2008
16. 2. 2008
17. 2. 2008
1. 3. 2008
2. 3. 2008
15. 3. 2008
16. 3. 2008

IMC P. Bystrica − ŠBK Handlová
ŠBK Handlová − BA Košice
ŠBK Handlová − BKM Svit
ESO Luèenec − ŠBK Handlová
MŠK iar n. H. − ŠBK Handlová
ŠBK Handlová − Lok. Sereï
ŠBK Handlová − Inter Bratislava
BK 99 Prešov − ŠBK Handlová
ME. Humenné − ŠBK Handlová

8. 3. 2008
6. 4. 2008
5. 4. 2008
20. 4. 2008
19. 4. 2008
27. 4. 2008
26. 4. 2008
4. 5. 2008
3. 5. 2008

Tréner : Jaroslav Daubner, asistent : Norbert Mrviš
Lekár : MUDr. Ing. Norbert Šverla Tech. vedúci : Marián Zlatòanský

Zo školského diára − Celoplošné testovanie iakov
9. roèníka − 6. február 2008

V

roku 2008 nie je urèený náhradný termín konania testovania, nako¾ko je
s testovaním spojená pomerne rozsiahla administratívna a personálna agen−
da. V minulom roku sa náhradného termínu zúèastnilo iba 0,105 %.
Ak sa nemôe iak zúèastni
Celoplošné testovanie iakov berú ako jedno z kritérií prijatia iaka takmer všetky
stredné školy na Slovensku − iak u nemusí robi samostatne prijímacie
pohovory. V prípade, e iaci majú záujem o štúdium na takejto SŠ a nemôu sa
zo závaných dôvodov zúèastni testovania, je v kompetencii riadite¾a rozhodnú o
vykonaní prijímacieho testu na SŠ s rovnakou obtianosou a podmienkami ako
má toto celoplošné testovanie deviatakov.
Ako je to na handlovských stredných školách?
Stredné školy na území nášho mesta Gymnázium I. Bellu ( 4− roèný štud. pro−
gram) ako aj Spojená škola so svojimi organizaènými zlokami SPŒE a ZSŠOaS
toto kritérium do úvahy berie.
Ako budú ïalej postupova, aby dostali šikovní študenti príleitos na prijatie aj
napriek neúèasti na testovaní budú naše školy vedie po prerokovaní vo vedení
škôl.

Jarné prázdniny − 18. − 22. februára 2008
Poèas jarných prázdnin bude v prevádzke len Materská škola Morovnianska cesta,
Handlová. Prevádzka v ostatných MŠ bude prerušená.
JP
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