
Absolventka nášho gymnázia Jana Švrčková  získala 

počas gymnaziálneho štúdia 2 bronzové medaily a v roku 

2018  zlatú medailu na Medzinárodnej olympiáde                          

z astronómie a astrofyziky, 3. miesto v celoštátnom kole 

Fyzikálnej olympiády a bronzovú medailu                                       

na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.
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Projekt IT Akadémia: možnosť získania ECDL certifikátu 

pre študentov stredných škôl zdarma.

Vybavenie: sady robotov Lego EV 3 education,                           

3D tlačiareň, 4 počítačové učebne. 

Programovanie v jazyku Python 3.

Popredné umiestnenia v súťaži ZENIT v programovaní.

Víťazstvá v súťaži Junior Internet pre žiakov v tvorbe 

grafiky, webstránok, aplikácií pre smartfóny a web, pre 

blogerov.

Projekty Comenius Partnerstvo škôl a eTwinning  

Program partnerstvo európskych škôl. 

Partneri v Belgicku, v Taliansku, v Českej republike,              

v Španielsku, vo Francúzsku.

Výmenný pobyt  v marci 2019 so študentmi                                  

zo španielskeho mestečka Gironnela.

Projekt This is art, or...? s partnerskými školami                      

v  Nemecku, Turecku, Taliansku a Litve zameraný na 

umenie  v uliciach, cieľom ktorého  bolo diskutovať               

o modernom a klasickom umení a umení v uliciach. 

Projekt Street Art Around Europe s účasťou 8 škôl, 

podstatou ktorého bola tímová práca s francúzskymi 

študentmi. 

Absolventka nášho gymnázia Jana Švrčková  získala 

počas gymnaziálneho štúdia 2 bronzové medaily a v roku 

2018  zlatú medailu na Medzinárodnej olympiáde                          

z astronómie a astrofyziky, 3. miesto v celoštátnom kole 

Fyzikálnej olympiády a bronzovú medailu                                       

na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

Exkurzie – návšteva Ženevy a vedeckého pracoviska 

CERN.  Exkurzie do Technického  múzea vo Viedni, Vedecký 

veľtrh v Bratislave, Vedecký jarmok v Nitre, exkurzie do 

jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

Matematický náboj - medzinárodná matematická súťaž 

pre päťčlenné tímy stredoškolákov, garancia Katedra 

matematickej analýzy MFF UK.

Šach - tradícia vianočných školských šachových turnajov 

pod  vedením zanieteného šachistu  Mgr. Ľ. Staňa. 

Priemerne účasť 20  šachistov a objavené talenty.

Projekt René – Anasoft litera gymnazistov, čitateľská 

súťaž zameraná na čítanie a interpretovanie najnovšej 

slovenskej beletrie.

Čitateľské besedy s poprednými spisovateľmi: Jana 

Juráňová, Richard Pupala, Václav Kostelanski, Daniel 

Hevier...

Významné úspechy vo Fyzikálnej a Astronomickej 

olympiáde na krajskej a celoslovenskej úrovni. Účasť             

v  medzinárodnej fyzikálnej súťaži Náboj a Náboj junior.

Vedomostná súťaž Čo vieš o hviezdach určená mladým 

astronómom, do ktorej sa každoročne zapájajú aj 

študenti našej školy a získavajú popredné umiestnenia. 

Astronomický krúžok a erudované vedenie astronóma 

RNDr.  Svetozára Štefečka.

Dni astronómie v Sobotišti – prednášky našich študentov.

11 ročníkov  školského  časopisu  GYMSEN.

Tradícia  úspechov v celoslovenských štylistických 

súťažiach, každoročné medailové umiestnenie                          

v krajskom kole OSJL.
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72 rokov tradície vzdelávania:         

1948 – 2020.

8-ročná a 4-ročná forma štúdia. 

Seminárny systém vyučovania                 

v 3. a 4. ročníku. Voliteľné predmety 

podľa záujmu žiakov vzhľadom na 

profesijnú orientáciu: hospodárska 

geografia, biológia,  biochémia, 

anatómia človeka, deskriptívna 

geometria, dejiny umenia, politológia, 

praktická informatika, matematika, 

fyzika, chémia, dejepis, 

spoločenskovedný seminár.

18 tried, 440 – 460 študentov.

Pestrá záujmová činnosť: filmovanie, 

programovanie, strelecký, čitateľský, 

stolnotenisový, volejbalový, 

astronomický krúžok,  robotický, 

biologický krúžok, konverzácie v 

cudzích jazykoch, tréning frisbee, 

florbal, futsal...

Aktívny študentský parlament.

Študenti s medzinárodnou certifikáciou DELF                              

o schopnosti používania francúzskeho jazyka,            

úroveň A2, B1, B2.

Účasť v internacionálnej súťaži Best in English:                      

37. miesto zo 123 zúčastnených škôl Slovenska, 

medzinárodne 362. miesto z 922 škôl. 

Účasť v súťažiach Mladý prekladateľ – víťazstvo                        

v preklade z francúzskeho jazyka.

Tomáš Jančí  -  bronzová medaila v  celoslovenskom kole 

Geografickej olympiády.

Adam Pipíška  -  3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 

Chémia a potravinárstvo.

Juraj Foltín  -  1. miesto v krajskom kole Olympiády        

ľudských práv.

Martina Sabová -  1. a 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej 

olympiády, úspešná riešiteľka celoslovenského kola 

Astronomickej olympiády.

Predpokladom výnimočnosti školy sú výnimoční ľudia – 

vyučujúci a študenti: tvoriví, múdri, usilovní, zanietení, 

schopní kooperácie, ktorí na sebe pracujú, napredujú                 

a sústavne o niečo usilujú, aby inšpirovali ďalších.

Adela Sadloňová  – junior ambasádor pre UNICEF, 

predsedníčka Študentského parlamentu mesta Senica.        

Autorka blogu Bodky Adely Sadloňovej. Blog bol  roku 2018 

ocenený 1. miestom v celoslovenskej súťaži Junior internet. 

Marek Mach, autor projektu a  webovej stránky Mladí proti 

fašizmu. 

Lucia Poláková, aktivistka tímu dobrovoľníkov Senica,              

v roku 2017 vytvorila blog Dievča v klobúku. 

Ondrej Vrábel ,  autor didaktických Pinf Hier, ktoré sú určené 

pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami                              

a mentálnym postihnutím. Na začiatku roka 2017 sa stal 

najmladším laureátom ceny Krištáľové krídlo za filantropiu, 

získal tiež cenu Forbes 30 pod 30.

Škola priateľská 
k deťom
UNICEF.

Bezbariérová 
škola.

Pridaná hodnota 
nad úrovňou 
očakávania - 

nadpriemerný 
progres žiakov 

počas 
stredoškolského 

štúdia
 v predmete 

slovenský jazyk a 
literatúra

za obdobie 
2015  - 2019.

GYMNÁZIUM
 LADISLAVA

 NOVOMESKÉHO,
Dlhá 1037/12, 
90540 Senica

Vianočné trhy – finančná zbierka pre UNICEF                         

vo výške 1062,30 €.
Pomoc s vybavením študentskej miestnosti.
Tematické dni: Žltý deň, Rifľový, 
Vianočný, Folklórny, Letný, 
Bodky a pásiky, Šport...
Týždeň dobrovoľníctva. 
Študentská kvapka krvi.
Školské volejbalové turnaje.
Imatrikulácia študentov
prvého ročníka.

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ 
K DEŤOM

  
 Titul za školský 
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charitatívne podujatia.
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