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Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka na bilingválne štúdium 

pre školský rok 2020/2021 

 

Študijný odbor: 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium  

Termín konania prijímacej skúšky: 30. 4. 2020  

Počet tried: 1 trieda 

Plánovaný počet žiakov: 24 

Kritériá pre prijímanie: 

1. Všetci uchádzači (žiaci 8. a 9. ročníka) robia prijímacie skúšky. 

2. Prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky z učiva základnej 

školy podľa vzdelávacích štandardov 8. ročníka štátneho vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v základnej škole. Súčasťou prijímacieho konania sú aj talentové skúšky z 

všeobecných jazykových schopností a všeobecných študijných predpokladov. 

Bodovanie prijímacích testov: 

hodnotenie zo SJL    max.       15 bodov 

hodnotenie z MAT    max.        15 bodov 

talentové skúšky     max.   30 bodov 

3. Hodnotenie študijných výsledkov za posledné dva ročníky predchádzajúceho štúdia 

(koniec  predchádzajúceho ročníka a 1. polrok súčasného ročníka).  

Študijný priemer sa vypočíta z predmetov SJL, MAT, DEJ, GEG, FYZ, CHE, BIO 

a anglický jazyk spolu za oba ročníky. 

a) Študijný priemer do 1.20 7 bod 

b) Študijný priemer do  1.40 5 bodov 

c) Študijný priemer do  1.60 2 body 

4.  Hodnotenie výsledkov predmetových olympiád od okresného kola (t. j. okresné/obvodné 

kolo, krajské a vyššie kolo, celoštátne kolo) v priebehu školských rokov 2018/19, 2019/20.  

Hodnotí sa len jeden (lepší) výsledok nasledovne:  

a) okresné/obvodné kolo predmetových olympiád: 1., 2., 3. miesto – 1 bod, 

b) krajské kolo predmetových olympiád: úspešný riešiteľ – 2 body, 
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c) krajské kolo predmetových olympiád: 1., 2., 3. miesto – 3 body, 

d) reprezentant SR, úspešný riešiteľ predmetových olympiád na celoslovenskej 

úrovni, reprezentácia SR na medzinárodnej úrovni – 4 body. 

 

Doklady o umiestnení v súťažiach uvedených v bode 4.  predloží uchádzač najneskôr v deň 

konania prijímacích skúšok. 

Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa po aplikovaní uvedených kritérií umiestnia celkovo do 24. 

miesta. 

Uchádzač, ktorý získa na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry alebo  

z matematiky menej bodov ako 6 bodov alebo z talentovej skúšky menej ako 12 bodov, 

prijímacie skúšky neurobil. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzať získať, je 71 bodov – 15 bodov za test zo 

SJL, 15 bodov za test z MAT, 30 bodov za talentovú skúšku jazykových schopností a 

všeobecných študijných predpokladov, 7 bodov za študijný priemer, 4 body za 

olympiády/súťaže. 

Minimálny počet bodov, ktoré môže uchádzať získať, aby mohol byť prijatý, je 24 bodov – 6 

bodov za test zo SJL, 6 bodov za test z MAT, 12 bodov za talentovú skúšku jazykových 

schopností a všeobecných študijných predpokladov. 

 

Pri  rovnosti bodov uchádzačov rozhodujú:  

- zmenená pracovná schopnosť uchádzača podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.,  

- výsledky prijímacích skúšok, 

- lepší priemerný prospech na konci predchádzajúceho ročníka, 

- lepší priemerný prospech za posledné dva ročníky predchádzajúceho štúdia. 

V zmysle § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma 

prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe vyjadrenia 

špeciálneho pedagóga. Rodič požiada o vyjadrenie špeciálneho pedagóga a doručí ho do školy 

najneskôr do 29. 4. 2020. 
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Všeobecné ustanovenie: 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

 

Prerokované na PR  dňa 15. 1. 2020    Mgr. Darina Súderová 

              riaditeľka školy 
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