
Vážení priaznivci matematiky, milí rodičia a žiaci! 

 

 
V súčasnosti, s platnosťou zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

počas prebiehajúcej školskej reformy na základných a stredných školách, bolo umožnené 

školám, aby vo svoj školský vzdelávací program prispôsobili pre zamerania, o ktoré je zo 

strany študentov a školy záujem. 

 

    Na základe dlhoročných skúseností s triedami so zameraním na matematiku sa vedenie 

Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici rozhodlo, že bude pokračovať 

naďalej v tom, čo bolo celé roky výborné a robilo meno a česť škole. Prispôsobilo školský 

vzdelávací program tak, aby posilnilo hodiny matematiky v týchto triedach tak, aby bolo 

možné udržať rozsah a kvalitu výuky matematiky, tak ako to bolo v minulých rokoch. Výuka 

informatiky a jazykov prebieha na doterajšej úrovni. 

 

    Absolventi matematických tried nášho gymnázia sú vyhľadávaní a prijímaní na vysoké 

školy matematického, fyzikálneho, informatického, ale aj technického a ekonomického 

zamerania, často bez prijímacích skúšok. Máme aj bývalých absolventov, ktorí úspešne 

študujú, resp. vyštudovali právo, či medicínu...Širšie matematické vzdelanie im v tom nebolo 

prekážkou, práve naopak. Tí najlepší zo študentov našich matematických tried vynikajú 

v matematickej, fyzikálnej, informatickej olympiáde, ale aj v olympiádach z biológie 

a jazykov, pracujú na rôznych vedeckých projektoch a v stredoškolskej odbornej činnosti. 

Tieto aktivity však nie sú podmienkou na úspešné absolvovanie štúdia v takejto triede, už 

samotné základné štúdium vám poskytuje výhodu v podobe dosiahnutého vzdelania pri 

maturitnej skúške a prijímacom konaní na vysoké školy. 

 

    Zamyslite sa preto, milí žiaci, ak radi logicky uvažujete, ak máte radi matematiku, radi 

samostatne objavujete nové veci, riešite problémy, veci si potrebujete „premysliet“, nielen sa 

„naučiť“, kam budú smerovať vaše kroky po skončení základnej školy. 

 

    Viac sa dozviete osobne na Dni otvorených dverí pre matematické triedy, ktorý sa 

bude konať na našej škole dňa 16.10.2012. Ak sa rozhodnete hlásiť sa na štúdium v tejto 

triede, tak v prihláške na strednú školu uveďte: kód 79025-gymnázium, Gymnázium 

J.G.Tajovského, zameranie matematika. V prípade, že by sme vás nevybrali do 

matematickej triedy, tak vaša prihláška automaticky postúpi do prijímacieho konania do 

obyčajných tried nášho gymnázia. Spolu s ďalšou prihláškou, ktorú si môžete dať na strednú 

školu takto máte vlastne tri šance na prijatie, namiesto dvoch  

 

    Zatiaľ Vám ponúkame korešpondenčný seminár s názvom TMS (Tajovského 

matematický seminár). 

 

 Je určený všetkým, ktorí sa chcú 

 trénovať v matematike a  pripraviť sa čo najlepšie na prijímacie skúšky 

 pripraviť na záverečné testovanie deviatakov 

 pripraviť na rôzne matematické súťaže  

 celkovo pripraviť na štúdium matematiky na strednej škole 



 TMS bude mať niekoľko sérií, ktoré vám budú  postupne prichádzať na školu, ak sa 

zapojíte do 1.série, ale budú aj postupne zverejňované na internetovej stránke  gjgt.sk, 

kde na ľavej strane nájdete odkaz TMS   

 Zapojiť do riešenia úloh sa môžete aj neskôr, ale odporúčame od 1. série úloh                                                

 

 

Riešte preto úlohy jednotlivých sérií, posielajte ich vyriešené (aj s postupom) na uvedenú 

adresu do príslušného dátumu (tieto informácie sú v závere každého zadania) a pripravujte sa 

takto na ďalšie štúdium matematiky.  

 

 

Aby si  opravovatelia mohli riešenia rozobrať, tak  

 každú z úloh riešte na samostatnom papieri, najlepšie formát A4  

 každý papier označte navrchu vľavo viditeľne svojím menom, názvom školy a triedy 

a tiež číslom príkladu (aby ich opravovatelia mohli znovu dať dokopy ) 

 

Opravené úlohy vám spolu s výsledkovou listinou, vzorovými riešeniami a zadaním ďalšej 

série vždy včas pošleme.  

 

Dôležitý pre vás je tiež ten fakt, že za účasť na korešpondenčnom seminári nič neplatíte, ak 

nerátame poštovné, keď nám budete posielať riešenia, ale aj to môžete poslať hromadne za 

celú školu. Zapojiť do tejto súťaže sa môžete kedykoľvek, teda aj v ďalších sériách, 

odporúčame však čím skôr.  

 

    Neskôr koncom apríla zvykneme oranizovať na gymnáziu matematickú súťaž pre 

jednotlivcov – MATBOJ, ktorého sa budú sa môcť zúčastniť všetci deviataci zo základných 

škôl, nielen riešitelia korešpondenčného seminára TMS. Pozvánku na MATBOJ určite 

dostanú všetci žiaci, ktorí na prihláške na GJGT uvedú, že majú záujem o matematickú triedu 

a všetci riešitelia korešpondenčného seminára TMS. 

 V minulom školskom roku bol tento MATBOJ nahradený jednodňovým sústredením 

so zaujímavými prednáškami pre účastníkov seminára TMS. 

 Nechajte sa prekvapiť  - aká akcia sa uskutoční v závere tohto ročníka  

 

    Veľa dobrých nápadov a radosti z riešenia úloh vám praje tím TMS, na ktorý sa 

môžete obrátiť aj v prípade akýchkoľvek nejasností. Kontakty: 

 

 

RNDr.Eva Oravcová 

evoravcova@gmail.com 
 
 

Jozef Mutiš 

tms@jozefmutis.com 

 

Ľudmila Jankovichová  

lulu.jankovichova@gmail.com 
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