
 

Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou  

- štvorročné gymnázium založené v roku 1952. 
 

 

Ponúkame štúdium v 3 vzdelávacích moduloch:  

 Všeobecný modul 

 Modul  s rozšíreným vyučovaním chémie a biológie 

 Modul s rozšíreným vyučovaním informatiky, fyziky a matematiky 

 

1. ročník je z hľadiska obsahu učiva rovnaký pre všetky moduly. Tu je možná zmena 

modulu. Ťažisko rozšíreného vyučovania v  moduloch je v laboratórnych cvičeniach 

a v seminároch v treťom ročníku - navyše hodiny rozvíjajú predovšetkým praktické 

zručnosti žiakov. Vo 4. ročníku sa žiaci pripravujú na maturitnú skúšku  

vo voliteľných  seminároch a cvičeniach.  

 

 

► Všeobecný modul  – bez zamerania – je optimálnou a univerzálnou  prípravou  

pre štúdium na vysokej škole. Ponúka vyvážený vzdelávací program pre žiakov, ktorí 

sa potrebujú rozhodnúť, aký vysokoškolský odbor budú študovať. Je tiež vhodný  

pre spoločenskovedne a jazykovo zameraných žiakov. Ako rozširujúci voliteľný 

predmet obsahuje školskú cvičnú firmu  na rozvoj finančnej gramotnosti a vytvára 

priestor pre kvalitné jazykové vzdelávanie. Je určený budúcim ekonómom, učiteľom, 

právnikom, psychológom a záujemcom o spoločenské vedy. 

 

 

► Modul  s rozšíreným vyučovaním chémie a biológie podporuje štúdium prírodných 

vied a je určené predovšetkým budúcim lekárom, lekárnikom, chemikom,  biológom. 

Vedie žiakov k tvorivému a logickému mysleniu a  k samostatnému riešeniu 

problémov. Nezameriava sa na pasívne osvojenie si obsahu, ale využíva aktívnu  rolu 

žiaka vo vyučovaní. Darí sa nám to aj pomocou realizácie projektu  IT akadémia 

a novým bádateľsky orientovaným inovatívnym metodikám. Touto zmenou prístupu 

pomáha zvyšovať záujem žiakov o prírodovedné predmety. 

V  predmete chémia majú  žiaci  v každom ročníku okrem teoretických hodín aj   

hodiny   praktickej chémie – ide o samostatný predmet, v ktorom žiaci realizujú 

výlučne prakticky zamerané laboratórne experimenty a merania. Partnerom tohto 

zámeru je od začiatku spoločnosť Bukóza Holding, a.s., vďaka ktorej  laboratórium 

disponuje novým digestorom. Ďalšie experimentálne vybavenie potrebné  

pre chemické pokusy a analýzy (sušičky, digitálne váhy, digestor...) škola získala 

v posledných 2 rokoch z regionálneho príspevku.  Absolvent,  ktorý bude mať maturitu 

z takto rozšírenej chémie, bude považovaný za kvalifikovaného na prácu 

v chemickom laboratóriu spoločnosti Bukóza Holding, a.s. 



 

V predmete biológia žiaci pracujú v BIOLABe, ktorý je vybavený novými  

modernými žiackymi  mikroskopmi, mikroskopom s integrovaným snímacím čipom  

s pripojením na notebook, spirometrom, meracími senzormi, ktoré umožňujú 

počítačom podporované merania a experimenty. Toto vybavenie sme získali tiež 

vďaka regionálnemu príspevku.  K modernému vybaveniu našich laboratórií  patria   

rôzne senzory, sondy a systém Vernier.  

Priemerne 27% absolventov GCD Vranov študuje odbory spojené s BIO-CHE. 

 

 

► Modul s rozšíreným vyučovaním informatiky, fyziky a matematiky je určený 

predovšetkým záujemcom o informatiku, inžinierom, ekonómom, študentom 

technického smeru alebo kombinácii technického a prírodovedného štúdia.  

V bádateľsky orientovanom vyučovaní rozvíjame tvorivé a logické myslenie, 

samostatné riešenie  problémov a praktické zručnosti v laboratóriách – aj tu je pre nás 

veľkým prínosom IT akadémia a nové bádateľsky orientované inovatívne metodiky. 

V predmete fyzika majú žiaci popri teórii aj praktickú fyziku - laboratórne 

merania a  experimenty zamerané na rozvoj praktických zručností vo FYZLABe. Aj tu 

máme nové vybavenie. Vo  FYZLABe budete pracovať s rôznymi senzormi, sondami a 

systémom  Vernier a Coach. Pribudne nám ešte nový spektrofotometer. 

V predmete informatika na pridaných hodinách si žiaci viac rozvinú 

predovšetkým počítačovú gramotnosť, správu počítačových sietí a programovanie 

v rôznych programovacích jazykoch. Žiaci sa učia v dvoch IT učebniach. Veľmi 

aktívny, obľúbený a veľmi úspešný krúžok AMAVET KLUB 964 ponúka účasť  

na informatických a fyzikálnych súťažiach - boli sme úspešní už aj vo svetových finále 

v USA, Číne, Poľsku a v Čechách.. Práve tu sa stretávajú a pracujú nadšenci  

pre robotiku. 

Priemerne 28% absolventov GCD Vranov študuje vysokoškolské odbory 

informatického a technického zamerania.  

 

 

Naše hlavné projekty: 

1. Sme tzv. „labákovou“ školou projektu IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie  a 

overujeme a implementujeme novátorské vzdelávacie metódy a materiály  

do vyučovania prírodovedných predmetov. 

2. Inovatívne vyučovanie na GCD – projekt, ktorým ponúkame extra hodiny  

pre prírodovedné predmety a množstvo krúžkových aktivít na rozvoj finančnej, 

čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

3. Erasmus+ - aktuálne sme zapojení v projekte pre anglický jazyk a biológiu: Všetky 

choroby začínajú v tráviacom trakte. 

 

V hodnotení INEKO sme škola s veľmi dobrými výsledkami, pri každoročnom 

hodnotení sa zlepšujeme predovšetkým v  parametri pre nás veľmi dôležitom 

(v maturitných skúškach): 

 



 

  2016/2017 20017/2018  2018/2019 2019/2020 

Maturita 5,9 6,6 6,8 7,1 

Mimoriadne 

výsledky 
2,1 3,3 

6,4 4,5 

Nezamestnanosť 

absolventov 
7,3 7,4 

7,3 7,7 

Pridaná 

hodnota 
5,5 6,3 

7,7 8,2 

Inšpekcia x x 8,5 8,5 

Prijatie na VŠ 8,3 8,2 8,4 8,4 

Celkové body 5,7 6,3 6,9 6,9 

 

 

Ďalšie možnosti a aktivity 

DoFáCi – zapájame sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu zameranej  

dosahovanie osobných cieľov a na osobný rozvoj. V minulom školskom roku sme boli 

aj zlatí, aj strieborní, aj bronzoví.   

Amaveťáci – zapájame sa do rôznych súťaží v prírodných vedách, v programovaní 

a stavbe robotov na Slovensku a vo svete. Pripravujeme sa pre prax a rozvoj IT v našich 

životoch a priemysle. 

Naše krúžky – ponuka je pestrá – na výber sú krúžky so zameraním na  

- predmetové olympiády a súťaže, 

- dobrovoľnícke krúžky a dobrovoľnícky  klub Fénix,  

- krúžok programovania a robotiky, 

- športové krúžky a krúžky pre voľnočasové aktivity. 

Máme klubovňu s knižnicou, ktorú aktuálne zariaďujú naši dobrovoľníci z Fénixu. 

 

V „nekovidovej“ dobe každoročne organizujeme ples, imatrikulačný večierok, 

lyžiarsky, turistický, branecký kurz, exkurzie po Slovensku aj do zahraničia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úspešnosť  našich posledných absolventov (2019/2020) o VŠ štúdium  podľa 

toho, kde sa zapísali: 

 

Študijný odbor  na VŠ Počet  

prijatých/zapísaných 

žiakov 

Prijatí v % Záujem 

o OBLASŤ 

spolu 

IKT    17    16,66% 25% 
Technické odbory      9      8,82% 

Prírodovedné odbory      2       1,96% 25% 
Lekárske fakulty    17    16,67% 

Farmácia      4      3,92% 

Zdravotníctvo      3      2,94% 

Ekonomické odbory    14    13,73% 14% 
Učiteľstvo    17    16,67% 28% 
Právo      6      5,88% 

Iné spoločenské vedy      3      2,94% 

Psychológia      3      2,94% 

Nadstavbové štúdium                  1 0,98% 1% 
Neprijatí na VŠ      3      2,94%   3% 

Spolu záujemcov GCD  o VŠ    99   97,06%  

Z toho zahraničné štúdium      9      8,82% ČR  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oveľa viac sa dozviete na našom www.gcd.sk  a na našom  FB. 

 


