
GYMNÁZIUM, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 
 

 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 

 5 – ročného denného štúdia v bilingválnej slovensko – talianskej sekcii 

pre školský rok 2018/ 2019. 
 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie určujem podmienky  

prijatia na štúdium na Gymnáziu na Ul. L. Sáru č.1 v Bratislave. 

 
V školskom roku 2018/2019 sa otvára na tunajšej škole jedna (1) trieda 1. ročníka 5 - ročného 

denného štúdia v bilingválnej slovensko - talianskej sekcii. Počet žiakov, ktorých možno prijať, je 36. 

 

Prijímacie skúšky je povinný vykonať každý žiak,  ktorý má riadne zaregistrovanú prihlášku 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie. 

 

Žiaci 8-ročných gymnázií sú žiakmi strednej školy.  
Podľa §33 ods.4)  písmeno c) zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v priebehu štúdia na strednej škole umožňuje žiakom 

prestup na inú strednú školu. 

Podľa §35 ods.1) a 3)  zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov prestup povoľuje riaditeľ školy do ktorej sa žiak hlási na základe 

žiadosti jeho zákonného  zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej 

skúšky na úrovni prijímacej skúšky. 
 

 

Termín prijímacej skúšky  :    4. apríl 2018 

 

Forma a organizácia prijímacích skúšok   :  

 test na overenie všeobecných študijných predpokladov 

test na overenie všeobecných jazykových schopností  

 

Každý žiak, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku  na tunajšej škole, v súlade 

so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie §66 ods.8 bude pozvaný na 

prijímacie skúšky pozvánkou zaslanou minimálne 5 dní pred konaním skúšok, t.j. najneskôr 28.3.2018 

na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.  

 

Obsah a rozsah prijímacej skúšky   : 

 Všeobecné študijné predpoklady: 

 verbálne schopnosti 

 analytické schopnosti  

 kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi 

  

Všeobecné jazykové schopnosti: 

 vnímavosť na cudzie jazyky 

 schopnosť analyzovať neznámy jazyk 

 sluchová dispozícia na učenie sa jazykov 

 verbálne myslenie 

 slovná zásoba 

 



Dĺžka písomnej prijímacej skúšky :  

test na overenie všeobecných študijných predpokladov – 60 minút 

test na overenie všeobecných jazykových schopností – 40 minút 

 

Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky : 

úspešné vykonanie prijímacej skúšky - uchádzač, ktorý získa minimálne 40% bodov z testu  na 

overenie všeobecných študijných predpokladov a súčasne minimálne 40% bodov z testu na 

overenie všeobecných jazykových schopností; 

neúspešné vykonanie prijímacej skúšky -  uchádzač, ktorý získa menej ako 40% bodov z testu  na 

overenie všeobecných študijných predpokladov alebo menej ako 40% bodov z testu na 

overenie všeobecných jazykových schopností, alebo získa menej ako 40% bodov z oboch 

testov prijímacej skúšky 

 

Kritériá na prijatie: 

Úspešné vykonanie prijímacej skúšky a umiestnenie sa na 1. až 36. mieste. 

 

Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímacie skúšky sa do celkového hodnotenia započíta : 

 prospech zo ZŠ v predmetoch  SJ, CJ, D, G, BI, M , F, CH 

8. ročník - 2. polrok 

9. ročník - 1. polrok 

                resp. 7. ročník - 2. polrok 

8. ročník  - 1. polrok,  platí pre uchádzačov, ktorí v šk. roku 2017/2018                                          

končia  8. ročník ZŠ   

 umiestnenie na 1.-3. mieste okresného kola olympiád z predmetov SJ, CJ, D, G, BI, M , 

F v šk. roku 2016/2017 resp. 2017/2018 

 umiestnenie na 1., 2., 3. mieste olympiád z predmetov SJ, CJ, D, G, BI, M , F 

uskutočnených na úrovni kraja a vyšších kôl v šk. roku 2016/2017 resp. 2017/2018 

( umiestnenie musí byť dokladované originálom diplomu resp. osvedčenia o umiestnení 

najneskôr dňa 28. 3.  2018 do 12.00 hod.) 

 

Percentuálne započítavanie dosiahnutých výsledkov vzhľadom na maximálne hodnoty : 

1. prospech zo ZŠ   20 % (viď príloha) 

2. test na overenie všeobecných študijných predpokladov   45 % 

3. test na overenie všeobecných jazykových predpokladov   35 % 

 

Celkový počet bodov sa zvyšuje  pri umiestnení v uvedených kolách olympiády nasledovne : 

1.  miesto (celoštátne)  ..................o 25% z celkového maximálneho počtu bodov 

2.  miesto (celoštátne)  ..................o 20% z celkového maximálneho počtu bodov 

3.  miesto (celoštátne)  ..................o 15% z celkového maximálneho počtu bodov 

 

1. miesto (kraj)  .................. o 12% z celkového maximálneho počtu bodov 

2. miesto (kraj)  .................. o 10% z celkového maximálneho počtu bodov 

3. miesto (kraj)  .................. o 8% z celkového maximálneho počtu bodov 

 

1. miesto (okres - obvod) ...... o 6% z celkového maximálneho počtu bodov 

2. miesto (okres - obvod) ...... o 5% z celkového maximálneho počtu bodov 

3. miesto (okres - obvod) ...... o 4% z celkového maximálneho počtu bodov 

 

Započítava sa najlepšie umiestnenie v jednom z kôl v danom predmete. 

  

Riešenia úloh oboch testov sa neklasifikujú, akceptuje sa len získaný počet bodov za správne riešenie 

daných úloh. Takto získané bodové hodnotenie spolu s dosiahnutými výsledkami z horeuvedených 

predmetov zo ZŠ sa prevedie na pomer  20 : 45 : 35. 

 



V prípade, že viacerí  žiaci budú rovnako vyhovovať prijímacím podmienkam, budú postupne 

uplatnené nasledovné kritériá: 

1. podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 67 ods.3 bude prednostne 

prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

zmenenú pracovnú schopnosť; 

Ďalej prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý 

2. dosiahol väčší počet bodov v teste na overenie všeobecných jazykových schopností 

3. dosiahol väčší počet bodov v teste na overenie všeobecných študijných predpokladov 

4. dosiahol lepší prospech v prvom polroku posledného ročníka 

5. dosiahol lepšie umiestnenie v súťažiach organizovaných na úrovni republiky, kraja, okresu - 

obvodu v šk. roku 2016/2017 resp. 2017/2018. 

 

 Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie - doklad od lekára 

nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr v deň konania skúšok t.j. 4. apríla  2018     

na riaditeľstve školy.   O počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov bude znížený počet 

prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi 

výsledky neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších 

uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 

 

 Konkrétne výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr dňa  9. apríla 2018 

do 15.00 hod.  na bráne školy. 

 
Zápis prijatých uchádzačov 

 Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy 

v úradných hodinách  najneskôr  do 25. 4. 2018. 

Pri zápise je potrebné predložiť:   1) rozhodnutie o prijatí na štúdium 

 2)  preukaz totožnosti zákonného zástupcu 

 3)  zápisný lístok  

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 68 ods. 3, ak sa uchádzač 

nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. 

Poznámka  

 Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa doporučuje konzultovať podanie 

prihlášky na bilingválne štúdium so školským psychológom. 

 

 
Podmienky a kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou                 

dňa 29. januára 2018. 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave 30. 1. 2018 RNDr. Pavel Sadloň, v.r. 

               riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA 
 

Spôsob napočítania bodov za známky z vysvedčení ZŠ 
 

Hodnotí sa prospech zo ZŠ v predmetoch  SJ, CJ, D, G, BI, M , F, CH nasledovne: 
 

známka:  výborný   1 bod 

 chválitebný 0,5  bodu 

 dobrý 0 bodov  

 dostatočný 0 bodov 

 

Započítavajú sa známky : výročné za školský rok 2016/2017 a I. polrok školského roka 

2017/2018 ( max. 20 bodov), pričom počet bodov za známky zo slovenského jazyka 

a literatúry a z matematiky sa zdvojnásobuje. 

 

 

 

 

 

 


