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Prečo študovaŤ čÍnsKy jaZyK

u  mandarínska čínšti na je jazykom, ktorým 
hovorí najviac ľudí sveta,

u  Číňanov je vo svete veľa a Nečíňanov, ktorí 
hovoria po čínsky, málo,

u  znalosť čínšti ny je jednoznačne konkurenč-
nou výhodou na trhu práce,

u  Čína expanziu čínšti ny aktí vne podporuje; 
má pre tento účel špeciálnu vládnu agentú-
ru, ktorá v ostatných rokoch zakladá všade 
po svete Konfuciove učebne a inšti túty,

u  hospodársko-ekonomická výmena s Čínou 
u nás stále rasti e,

u  čínšti na je jazykom budúcnosti 



Prečo ti bude u nás najlePšie ?

G –  garantované gymnaziálne slovensko-čín-
ske bilingválne vzdelanie je geniálnym 
prostriedkom k správnemu životnému štýlu 
a globálnemu vnímaniu sveta

M –  multijazykové, multikultúrne a medziná-
rodné vzdelávanie rozvíja tvoju originali-
tu

K –  kvalifikovaní, kreatívni slovenskí učitelia 
a profesionálni čínski lektori z teba urobia 
komplexnú, konkurencieschopnú osobnosť 
na celosvetovom trhu práce, nielen v rámci 
EÚ

B –   búraš barikády zaužívaných stereotypov, 
získaš bezúverové benefity pre svoj budúci 
spoločenský a osobný status

B –  brána do sveta bezpečného rodinného 
prostredia s bilingválnou kultúrou a víziou 
brilantnej budúcnosti

Mikuláš Kováč 
(1934 - 1992)

(významný slovenský básnik, dramaturg 
a redaktor, ktorý žil a tvoril v Banskej Bystrici)

naše benefity

u  kvalitné gymnaziálne vzdelanie s 26-ročnou 
tradíciou,

u  17-ročné skúsenosti s bilingválnym typom 
vzdelávania,

u  každodenný kontakt s čínsky hovoriacimi 
lektormi,

u  pomoc a podpora výchovného poradcu,

u  pestré jedlá v bufete i vo vlastnej školskej 
jedálni, 

u  kvalitné bývanie na internáte, ktoré podporí 
tvoju samostatnosť a nezávislosť,

u  možnosť absolvovať testy SCIO CZ na našej 
škole, GMK – jediné testovacie centrum 
v Banskobystrickom kraji,

u  možnosť absolvovať HSK Chinese  Proficiency 
Test – medzinárodne uznávaný jazykový 
certifikát z čínskeho jazyka.

5-ročný bilingválny študijný 
odbor PosKytuje

u  zameranie na prírodovedné predmety,

u  v prvom ročníku intenzívnu výučbu čínskeho 
jazyka v rozsahu 20 hodín týždenne,

u  v ďalších ročníkoch výučbu predmetov ma-
tematika, fyzika, chémia, biológia a geogra-
fia v čínskom jazyku v minimálnom rozsahu 
12 hodín týždenne,

u  maturitu v čínskom jazyku na úrovni C1  
(HSK 5), 

u  lektorov, učebné pomôcky a pomoc pri 
 výučbe, ktoré zabezpečuje Konfuciou in-
štitút pri Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave. 

u  výučbu angličtiny ako druhého cudzieho 
jazyka s participáciou anglického lektora, 
skvalitnenú realizáciou projektu Zlepšenie 
kvality výučby cudzích jazykov na GMK, 
v rámci programu Erasmus +,

u  poznávacie kultúrno-jazykové študijné po-
byty v Číne.


