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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 
 

do 1. ročníka päťročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2018/2019 
 

študijný odbor – zameranie: 79 02 J 74 bilingválne štúdium 
 
 

I. 
Úvodné informácie 

 
Kritériá prijímania na štúdium sa vydávajú v zmysle 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, podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.   

 
V školskom roku 2018/2019 bude otvorená 1 trieda prvého ročníka päťročného 

bilingválneho štúdia s počtom žiakov 30 v zmysle citovaného školského zákona a všeobecného 
záväzného nariadenia  Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
  

Prihláška na strednú školu musí byť originálna, t. j. s originálnymi pečiatkami a podpismi 
základnej školy aj zdravotníckeho zariadenia. Prihlášku odovzdá zákonný zástupca žiaka 
riaditeľovi základnej školy do 20. februára 2018, riaditeľ základnej školy ju odošle na strednú 
školu najneskôr do 28. februára 2018.  
 

Prijímaciu skúšku budú uchádzači konať dňa 4. apríla 2018 o 9:00 hod. v budove 
Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy. Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia všeobecných 
študijných predpokladov na bilingválne štúdium, zo slovenského jazyka a literatúry a z 
matematiky z obsahu učiva základnej školy. Bude mať písomnú podobu, pričom súčasťou skúšky 
zo slovenského jazyka a literatúry bude aj diktát. 

 
 

II. 
Predpoklady prijatia na vzdelávanie v strednej škole 

 
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý 

žiak ak: 
a) získal primárne vzdelanie a v školskom roku 2017/2018 úspešne ukončil ôsmy ročník 

vzdelávacieho programu základnej školy;  
b) získal nižšie stredné vzdelanie a úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho 

programu základnej školy; 

c) splnil podmienky prijímacieho konania; 

d) nie je žiakom inej strednej školy. 
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III. 
Organizácia prijímacieho konania 

 
 

A. Postup prijímacieho konania 
 

• Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímaciu skúšku najneskôr 5 dní pred 
termínom konania prijímacích skúšok. 
  

• Uchádzači, ktorí budú konať prijímaciu skúšku, budú zoradení podľa celkového počtu 
bodov získaných na prijímacej skúške. O ich prijatí na strednú školu rozhodne 
riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov. 

 

• Uchádzači môžu získať body nasledovne: 

 

1. za výsledok testu všeobecných študijných predpokladov na bilingválne štúdium 
 

Úspešnosť Body Úspešnosť Body Úspešnosť Body 

100-90% 40 69-60% 25 39-30% 10 

89-80% 35 59-50% 20 29- 0% 0 

79-70% 30 49-40% 15   

  
2. za výsledok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – najviac 20 

bodov 
3. za výsledok prijímacej skúšky z matematiky – najviac 20 bodov 
4. za študijný priemer z povinných predmetov (okrem výchovných predmetov) 

nasledovne: 
a) v  2. polroku 7. ročníka a 1. polroku 8. ročníka – pre uchádzačov z 8. ročníka 
b) v  2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka – pre uchádzačov z 9. ročníka 
 

  – spolu najviac 20 bodov podľa nasledovných kritérií:  
 

priemer body priemer body priemer body priemer body 

1,00 10 do 1,30 7 do 1,60 4 do 2,00 1 

do 1,10 9 do 1,40 6 do 1,70 3   

do 1,20 8 do 1,50 5 do 1,80 2   

 
5. za úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach podľa nasledovných 

kritérií, pričom sa započítavajú body za najvyššie umiestnenie v danej súťaži: 
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Umiestnenie 
Body 

Obvodné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

1.miesto 4 7 10 
2.miesto 3 6 9 
3.miesto 2 5 8 

úspešný riešiteľ 1 4 7 
 

Výsledky – umiestnenia v predmetových olympiádach musia byť doložené 
originálom diplomu alebo fotokópiou diplomu. Diplomy za umiestnenia v 
predmetových olympiádach je potrebné predložiť najneskôr v deň konania 
prijímacej skúšky. Akceptovaný bude aj sumárny prehľad súťaží a umiestnenia 
vydaný a potvrdený príslušnou základnou školou. 

 
 

B. Postup prijímacieho konania žiakov so zdravotným znevýhodnením 
 

1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v zmysle § 65 ods. 2 zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 
predpisov a doplnení niektorých zákonov upravené podmienky na vykonanie 
prijímacej skúšky.  

2. Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky podá zákonný zástupca žiaka spolu 
s prihláškou na štúdium na strednej škole. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje 
žiaka, požadované úpravy a odborný posudok. Požadovaná úprava podmienok 
prijímacieho konania bude prekonzultovaná v prijímacej komisii a oznámenie 
o úprave bude zaslané zákonnému zástupcovi uchádzača o štúdium na strednej 
škole.  

3. Žiaci budú pracovať s bežnými textami s nasledovnými úpravami: 
a) pri všetkých druhoch znevýhodnenia sa predlžuje čas na vyriešenie úloh (žiaci 

s poruchami učenia o 25% času; žiaci so zdravotným oslabením o 50% času) 
b) žiaci s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) píšu 

namiesto diktátu doplňovačku, žiaci s vývinovými poruchami učenia 
(dyskalkulia) majú právo použiť kalkulačku, pomoc pri úlohách z geometrie 
bude poskytnutá individuálne. 

4. Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú hodnotení ako intaktní žiaci. 
 

C. Úspešnosť prijímacieho konania 
 
1. Uchádzač o štúdium  je úspešný vtedy, ak vykonal písomné prijímacie skúšky tak, 

že získal zo všetkých testov spolu najmenej 20 bodov, pričom z testu všeobecných 
študijných predpokladov získal aspoň 30%, z matematiky aspoň 5 bodov a 
v celkovom poradí sa umiestnil na 1. až 30. mieste.  

2. Žiak nesplnil kritériá prijímacieho konania, ak nebol úspešný podľa bodu C/1 
alebo sa  umiestnil  v celkovom poradí na 31. mieste a nižšie. 
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D. Postup pri rovnosti bodov 
 
• Pri rovnosti súčtu bodov dostane prednosť žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v 

tomto poradí: 
1. má zmenenú pracovnú schopnosť a zdravotné znevýhodnenie 
2. dosiahol vyšší súčet bodov na prijímacích skúškach 
3. bol úspešným riešiteľom v predmetových olympiádach na ZŠ podľa bodu A/5. 

týchto kritérií 
4. dosiahol vyšší počet  bodov na prijímacej skúške z matematiky   
5. dosiahol lepšie študijné výsledky z povinných predmetov na ZŠ  

a) v  2. polroku 7. ročníka a 1. polroku 8. ročníka – pre uchádzačov z 8. ročníka 
b) v  2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka – pre uchádzačov z 9. ročníka 
 

IV. 
Ostatné  informácie 

 
 

1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa konania 
prijímacej skúšky na výveske v budove školy a na internetovej stránke školy 
www.gymsahy.edupage.org  

2. Riaditeľka  školy vydá uchádzačovi rozhodnutie podľa výsledkov prijímacieho konania 
najneskôr do 3 pracovných dní od konania skúšky. 

3. Súčasťou rozhodnutia prijatého uchádzača bude oznámenie termínu, miesta a spôsobu  
zápisu do 1. ročníka päťročného bilingválneho štúdia. 

4. V súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené 
uchádzačom na prijímacej skúške. 

5. Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný 
zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia (§ 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní). V prípade 
uvoľneného miesta sa toto rozhodnutie môže zmeniť v rámci autoremedúry v prospech 
prijatia žiaka. 

           
 
 
Šahy 11.01.2018      PhDr.TatianaWenclová, v.r. 
                riaditeľka školy 


