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Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03  

V R B O V É 

 

Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium 

v anglickom jazyku 

pre školský rok 2023/2024 
 

Podľa § 65, ods.2 zákona č. 245/2008 Z.z. zo dňa  01. septembra 2008 o výchove a 

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

predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 22.11.2022 riaditeľka školy 

stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium takto: 

      

 V školskom roku 2023/2024  je možné prijať do prvého ročníka denného štúdia 

na študijný odbor 7902 J74 – gymnázium – bilingválne štúdium – anglický jazyk – 

predpokladaný počet 33  žiakov. 

 

A.  Kritériá na prijatie uchádzačov: 

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí študovať vo zvolenom študijnom 

odbore, pričom potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti škola nevyžaduje. Prihlášku možno 

podať: 

 - elektronicky (zadáva sa v informačnom systéme základnej školy) bez podpisu, alebo 

 - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR . 

 Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia 

dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia 

riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. 

Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom 

emailu !   

V zmysle uvedeného zákona uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača 

podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20.03.2023 a absolvoval 

overenie predpokladov pre bilingválne štúdium a umiestnil  sa do 33. miesta  podľa počtu 

bodov získaných za: 

 

1. Overenie predpokladov pre bilingválne štúdium  

Overovanie sa uskutoční v zmysle platnej legislatívy a aktuálnych rozhodnutí MŠVVaŠ SR 

v prvom termíne 2.05.2023 a v druhom termíne 11.05.2023. V deň konania prijímacej skúšky 

uchádzač v čase od 08.30 hod. absolvuje overovanie predpokladov na štúdium formou testu, 

ktorý sa skladá zo subtestov zameraných na overenie cudzojazyčných schopností, zručností 

a nadania, testu zo slovenského a anglického jazyka.  

Forma skúšky je písomná. Maximálny počet získaných bodov je 249 (129+60+60). Žiak 

úspešne vykonal talentovú skúšku, ak získal minimálne 100 bodov z maximálneho počtu 

bodov za testy.   



 

2 

 

Požiadavky na vedomosti z daných predmetov vychádzajú zo vzdelávacích štandardov 

pre ZŠ, okruhy tém sú zverejnené na stránke školy. 

V prípade zdravotne znevýhodnených uchádzačov je nutné k prihláške pripojiť vyjadrenie 

lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 

odbor vzdelávania.  

V prípade uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k prihláške 

pripojiť správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršej ako dva roky a žiakovi bude umožnené navýšenie časovej dotácie na vypracovanie 

testu v súlade s diagnostikovaným stupňom integrácie a jeho individuálnymi potrebami.  

V prípade uchádzačov, ktorí dlhodobo žili v zahraničí  (príp. cudzincov) sa postupuje podľa 

§146, ods.2 zákona č. 245/2008 Z.z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon). 

 

2. Umiestnenie v šk. roku:  2022/2023, 2021/2022 a 2020/2021; v medzinárodnom, 

celoslovenskom alebo krajskom kole olympiád zo SJ, CJ, M, F, CH, B, G, D a iných 

súťaží: 

 

Krajské / Okresné kolo:  1. miesto ... 10 bodov  Celoslovenské kolo:  1.miesto ... 15 bodov 

                    2.  miesto ...  8 bodov                              2.miesto ... 13 bodov 

                    3.  miesto ... 6 bodov                                    3.miesto ... 11 bodov 

Medzinárodné kolo:        účasť ... 16 bodov,      umiestnenie 1-3 miesto .... 18 bodov 

 

Započíta sa jedno umiestnenie, v ktorom žiak získal najviac bodov. Kópie diplomov alebo 

certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži 

(nepovinná príloha prihlášky) predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie 

v predmetovej olympiáde alebo súťaži. Originál dokladu o umiestnení alebo kópie potvrdené 

riaditeľom školy predloží zákonný zástupca s prihláškou alebo mailom na adresu školy 

do termínu konania prijímacej skúšky. 

 

3. Študijné výsledky zo ZŠ: Výsledný priemerný prospech na konci 8. ročníka a 1. polrok 9. 

ročníka pre uchádzačov z 9. ročníka alebo na konci 7. ročníka a 1: polrok 8. ročníka pre 

uchádzačov z 8. ročníka z klasifikovaných predmetov SJ, CJ, D, G, B, M, INF, F, CH, OBN, 

maximálny počet bodov je 25. 

Priemer Počet bodov 

1,000 – 1,100 25 

1,101 – 1,200 20 

1,201 – 1,400 15 

1,401 – 1,700 10 

1,701 – 2,000 5 

2,001 - .... 0 
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B. Pri bodovej rovnosti sa bude brať do úvahy: 

a) žiak so ZPS (doložené vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo prípadne 

Správa z diagnostického vyšetrenia spolu s prihláškou ) 

b) vyšší celkový počet bodov za testy 

c) vyšší počet bodov za test zo Slovenského jazyka 

d) vyšší počet bodov za test z Anglického jazyka 

e) vyšší počet bodov v hodnotených súťažiach, 

f) vyšší priemerný prospech za oba roky, 

g) vyšší prospech v 1. polroku posledného ročníka, 

h) vyšší prospech na konci 8. alebo 7. ročníka. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní je 292. 

 

C. Neúčasť na prijímacej skúške 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom 

termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi 

zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky 

do jej ukončenia, vrátane. Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, 

ktorých prijíma do prvého ročníka. 

 

D. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na dverách hlavného vchodu do budovy školy 

a na www stránke školy (www.gvrbove.sk) podľa výsledkov prijímacieho konania  dňa 

19. mája 2023. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov uvedených pod číselným 

kódom, ktorý bude oznámený v pozvánke na prijímaciu skúšku. Uchádzači budú zoradení 

v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní s informáciou, či 

vykonali prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

 

 

E. Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania 

Riaditeľka školy po vyhodnotení prijímacieho konania a po prerokovaní v prijímacej komisii 

vydá príslušné rozhodnutie a zašle ho zákonným zástupcom.  Zákonný zástupca najneskôr 

do 24. mája 2023 písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie.  

Vzor potvrdenia o nastúpení / nenastúpení žiaka na strednú školu bude zverejnený na webovej 

stránke školy. Potvrdenie sa posiela naskenovaním podpísaného tlačiva prostredníctvom e-

mailu, podaním na poštovú prepravu alebo osobne do rúk  oprávneného zamestnanca školy 

v termíne do 24. mája 2023 (23:59 hod).  

Potvrdenie podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že prihlášku podpisoval 

na základe spoločného vyhlásenia zákonných zástupcov iba jeden zákonný zástupca, 

podpisuje sám aj potvrdenie.  

V prípade, že zákonný zástupca nezašle včas a riadne podané potvrdenie o nenastúpení na 

štúdium, rozhodnutie o prijatí žiaka na strednú školu stráca platnosť a uvoľnené miesto sa 

http://www.gvrbove.sk/
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ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí neprijatému pre nedostatok miesta a zákonný 

zástupca podal odvolanie v termíne do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. 
       

F. Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium pre školský rok 

2022/2023 boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 22.11.2022. 

Kritéria boli vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. zo dňa  1. septembra 2008 

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

predpisov. Zmena obsahu kritérií prijímacích skúšok vyhradená s novými nariadeniami MŠ 

VV a Š SR týkajúcich sa tejto problematiky. 

 

Vo Vrbovom, 22.11.2022                                                         Mgr. Henrieta Gromanová   

                                                                                                             riaditeľka školy 

 

 

 


