
85. výročie založenia školy  

 V tomto školskom roku si pripomíname 85. výročie založenia nášho gymnázia. Každé 

výročie nás núti  zaspomínať si.  

 V 30-tych rokoch 20. st. nebola v našom meste žiadna stredná škola. Žiaci boli nútení 

dochádzať na stredné školy do Nitry, Prievidze alebo Trenčína. Zastupiteľstvo mesta malo 

preto záujem o zriadenie strednej školy v Topoľčanoch. Stalo sa tak až v roku 1936, keď 

Ministerstvo školstva a národnej osvety v  Prahe  zriadilo Mestské československé reálne 

gymnázium s platnosťou od 1.9.1936. Otvorené boli dve triedy. V školskom roku 1942/43 už 

mala škola 8 tried. Dnes má naše gymnázium 24 tried.  

 Gymnázium bolo dočasne umiestnené v budove bývalého mestského hostinca - kasína 

na dnešnej Krušovskej ulici. Ďalšie triedy boli umiestnené v bývalej Židovskej ľudovej škole 

a Rímskokatolíckej škole v Topoľčanoch. Na mieste súčasnej školy pôvodne bola tzv. "jama", 

kde sa hrali deti z celého mesta. Súčasná budova školy bola postavená počas 2. svetovej 

vojny.  

 Záujem o štúdium sa gymnáziu sa zvyšoval. Počet žiakov rástol. Postupne sa menili 

názvy škôl: Jedenásťročná stredná škola v Topoľčanoch,  Dvanásťročná stredná škola v 

Topoľčanoch,  Stredná všeobecnovzdelávacia  škola v Topoľčanoch.   Súčasné gymnázium 

vzniklo v šk. roku 1969/70. Pod týmto názvom funguje dodnes. Tak ako sa menili názvy škôl, 

menili sa aj učebné plány, učebnice, vyučovacie metódy a učebné pomôcky. Nezmenilo sa 

však hlavné poslanie školy - poskytovať kvalitné vzdelanie.  

 Postupne sa realizovali zmeny vo vybavení interiéru školy, uskutočnila sa prístavba 

školy, následne prebiehala komplexná rekonštrukcia  školy. Na  zveľaďovaní  interiéru aj 

exteriéru školy sa pracuje aj v súčasnosti. Dnes  sa žiaci učia vo vynovených triedach a 

odborných učebniach. 

   Prvú maturitnú skúšku absolvovalo 26 študentov. V tomto školskom roku bude 

maturovať 139 študentov.  Celkovo štúdium na gymnáziu úspešne  ukončilo  10 218 

maturantov. Veľa absolventov gymnázia pôsobí na významných miestach vo verejnom živote, 

v školstve, vede, kultúre či športe.  

 85. výročie školy nech je silným podnetom k jej ďalšiemu rozvoju. Želám jej  ešte 

veľa úspešných rokov.  
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