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SAPERE AUDE - „odváž sa 
myslieť sám“ 

Modul 1 – všeobecné štúdium 

Modul 2 – rozšírené vyučovanie 
informatiky a technických predmetov 

Modul 3 – rozšírené vyučovanie telesnej 
a športovej výchovy 

Modul 4 – rozšírené vyučovanie cudzích 
jazykov 

Modul 5 – rozšírené vyučovanie 
prírodovedných a technických 
predmetov  

 

 

Gymnázium Pavla Horova  
Masarykova 1 

071 79 Michalovce 
Slovenská republika 

Telefón: +421 56 6423 097 
http://www.gphmi.sk 

email: gph@gphmi.sk 

http://www.gphmi.sk/


 

PROFIL ŠKOLY 

Edukačný proces na našej škole realizujeme 
už 97 rokov. Momentálne tu študuje 657 
žiakov a pôsobí 60 učiteľov, z toho jeden 
lektor anglického jazyka.  

 

Hlavným poslaním školy je pripravovať 

vzdelaných a flexibilných absolventov, 

ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type 

vysokej školy, nájdu uplatnenie  

na domácom i medzinárodnom trhu 

práce a budú schopní samostatne 

formovať svoju budúcnosť. Škola ponúka 

atraktívny učebný program Sapere aude, 

sústavne zvyšuje úroveň výchovno-

vzdelávacieho procesu a vytvára 

podmienky pre jeho naplnenie.  

 

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE GPH? 

 školský vzdelávací program umožňuje 

dôkladnú prípravu na maturitné skúšky 

a na prijímacie pohovory na VŠ 

 všetci pedagógovia sú plne kvalifikovaní 

 92-percentná úspešnosť prijatia na VŠ 

 možnosť študovať dva z ponuky štyroch 

svetových jazykov: ANJ, NEJ, FRJ, RUJ 

 výborné výsledky v predmetových 

olympiádach, športových i vedomostných 

súťažiach na úrovni Slovenska, ale aj  

na medzinárodnej úrovni 

 zrekonštruované odborné laboratóriá  

a učebne prírodovedných predmetov 

 zrekonštruované priestory gymnastickej 

telocvične a šatní  

 8 počítačových  učební, plne vybavených 

modernou počítačovou technikou 

 spolupráca s VŠ (partnerská škola 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, 

Strojníckej fakulty TU Košice a Prešovskej 

univerzity) 

 v spolupráci so Strojníckou fakultou TU 

Košice - vyučovanie nového predmetu 

informatika a počítačové modelovanie 

 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA GPH? 

 možnosť výberu zo širokej ponuky 

voliteľných predmetov 

 využívanie modernej didaktickej techniky 

(interaktívne tabule, tablety)  

 využívanie počítačom podporovaného 

laboratória a moderných senzorov zberu 

dát 

 možnosť získať certifikát ECDL  

a študovať sieťové technológie v rámci 

CISCO akadémie 

 vlastný e-learningový portál vzdelávania 

 možnosť získať Diplom DSD I. a II. stupňa,  

tiež diplom DELF 

 nová učebňa robotizácie (3D 

modelovanie, 3D tlačiareň) 

 široká ponuka záujmových krúžkov  

 spolupráca s pedagogicko-psychologickou 

poradňou, ÚPSVaR a VŠ 

 interná školská psychologička, výchovná 

poradkyňa, kariérna poradkyňa,  

koordinátori prevencií 

 nová telocvičňa, posilňovňa a veľký 

športový areál 

 partnerstvá so školami v Česku,  

na Ukrajine, v Slovinsku a vo Francúzsku 

 aktívna účasť v medzinárodnom projekte 

Schulbrücke v Nemecku 

 aktívna účasť študentov na modelových 

zasadnutiach EÚ a OSN na Slovensku  

a v zahraničí 

Ak sa chcete dozvedieť o 
voľných miestach alebo 
poslať svoj životopis, 
navštívte našu webovú 
lokalitu: 
www.lucernepublishing.com 


