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Milí naši nádejní spolužiaci, ctení rodičia, 

záujemcovia o štúdium na Gymnáziu v Šuranoch 

 

Momentálne žijeme v „dobe rúškovej“ a tá nám zatiaľ nedovoľuje otvoriť brány našej 

školy pre širokú verejnosť a hlavne pre vás, milí deviataci, ktorí sa rozhodujete o budúcom 

stredoškolskom štúdiu. Preto vám chceme priblížiť  štúdium na našej škole formou ppt 

prezentácie a možno ste zvedaví, ako to u nás chodí. Určite nie je ľahké rozhodnúť sa aké 

štúdium  si vybrať po ukončení základnej školy. My vám pomôžeme správne sa rozhodnúť, 

pretože mnohí z nás pred rokom, dvomi či tromi stáli pred tou istou dilémou ako ďalej. Je 

nám jasné, že presná odpoveď na túto otázku neexistuje a, že to najdôležitejšie, teda 

rozhodnutie, zostáva na vás. Chceme vám však ponúknuť výhody, ale i nevýhody štúdia na 

našom gymnáziu. Začali by sme nevýhodami a tou je vlastne len jedna, a to tá, že sa treba 

učiť. Možno si poviete,  no a, čo. A ak k tomu dodáte, že veď preto tam idem, tak to je super. 

A teraz výhody: sme škola s dlhoročnou tradíciou, ktorá v rámci Nitrianskeho kraja patrí 

medzi tie, ktoré kvalitne pripravujú študentov na štúdium na vysokých školách. Aktívne sa 

zapájame do rôznych súťaží, predmetových olympiád a výborné výsledky dosahujeme 

i v športových zápoleniach. Máme družobné školy, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. 

Získavame tým jazykové zručnosti. Veď ovládať anglický, nemecký, ruský, či španielsky jazyk 

je životnou výhodou. A, keď k tomu prirátame i IKT zručnosti, tak to je cool.  

Nie sme však len „šprti“, ktorí sedia nad knihami a nevedia sa zabávať. Voľný čas 

vieme využiť rôznymi aktivitami, či už v krúžkoch alebo v iných voľnočasových aktivitách.  

Je toho veľa, čo vám naša alma mater - naše gymnázium  ponúka a je len na vás,  či chcete 

v živote niečo dokázať alebo ním len tak nenápadne preplávať. Nech vás inšpiruje 

prezentácia, ktorú si môžete pozrieť na našej webovej stránke a radi vám odpovieme i na 

vaše otázky ohľadom prijímacieho konania na mailovej adrese skola@gymsu.sk 

My sme tí, ktorí chcú hýbať svetom, tak neváhajte a staňte sa jeho súčasťou. Tešíme sa na 

Vás! 

 

                              Zdravia Vás študenti Gymnázia v Šuranoch   


