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Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného
slovensko-anglického bilingválneho štúdia pre školský rok 2018/2019.
Otvoríme jednu triedu, do ktorej môžeme prijať 28 žiakov. Prihlásiť sa môžu žiaci ôsmeho
a deviateho ročníka ZŠ.
Prijímacia skúška sa bude konať vo štvrtok 5. 4. 2018 v budove školy.
Forma, rozsah a obsah prijímacej skúšky
Prijímacia skúška bude pozostávať z troch častí:
1. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry obsahujúca gramatickú, štylistickú
a literárnu časť (SJaL)
2. písomná skúška z matematiky(M)
3. písomná skúška overujúca všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové
schopnosti uchádzačov
Prvá a druhá časť skúšky bude trvať každá 45 minút, tretia časť skúšky bude trvať 30 minút.
Skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky budú pozostávať z úloh z učiva
piateho, šiesteho, siedmeho a polovice ôsmeho ročníka ZŠ. Obsah a rozsah oboch častí skúšky
bude v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre ZŠ. Treťou
časťou skúšky budeme zisťovať logicko-analytické a jazykové schopnosti potrebné pre štúdium
v tomto programe.
Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a kritériá prijatia na štúdium
Za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry možno získať najviac 30 bodov. Podmienkou
na zloženie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je zisk aspoň 15 bodov.
Za vyriešenie úloh z matematiky možno získať najviac 30 bodov. Podmienkou na zloženie
skúšky z matematiky je zisk aspoň 12 bodov.
Za test zisťujúci všeobecné študijné predpoklady možno získať najviac 20 bodov. V tejto
časti skúšky nie je stanovený zisk minimálneho počtu bodov.
Žiakov, ktorí zložia skúšku (získajú aspoň 15 bodov zo SJaL a aspoň 12 bodov z M),
zoradíme do poradovníka podľa súčtu bodov, ktoré získajú za skúšku (spolu za všetky 3 časti
najviac 80 bodov) a za prospech zo ZŠ (najviac 10 bodov, najmenej 0 bodov).
Pridelenie bodov za hodnotenie prospechu a správania na ZŠ:
Pri výpočte bodov za prospech budeme brať do úvahy známky z predmetov: slovenský jazyk a
literatúra, cudzie jazyky, dejepis, geografia, matematika, fyzika a biológia na výročnom
vysvedčení v školskom roku 2016/2017 a na polročnom vysvedčení v školskom roku
2017/2018.
Ak mal žiak zo všetkých uvedených predmetov jednotky, získa 10 bodov. Za každú dvojku sa
počet bodov znižuje o pol bodu, za každú trojku o bod a za každú štvorku o dva body.
Za zníženú známku zo správania na stupeň 2 sa počet bodov znižuje o 2 body, za zníženú
známku zo správania na stupeň 3 sa počet bodov znižuje o 4 body a za zníženú známku zo
správania na stupeň 4 sa počet bodov znižuje o 6 bodov.
Prijatie na štúdium
Na štúdium prijmeme prvých 28 najlepších žiakov z poradovníka.
V prípade rovnosti celkového súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý:
1. má podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť
2. získal viac bodov za skúšku
3. získal viac bodov za test všeobecných študijných predpokladov
4. získal viac bodov za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
Neúčasť na prijímacej skúške
Prípadnú neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt
mimo územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným

dokladom riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 15:00 hod. Počet
uchádzačov prijatých po prijímacej skúške bude znížený o počet ospravedlnených
neprítomných uchádzačov, ktorým riaditeľka školy určí náhradný termín skúšky najneskôr
v poslednom týždni augusta 2018. Žiakov, ktorí zložia skúšku v náhradnom termíne, zaradíme
podľa celkového výsledku skúšky do poradovníka žiakov neprijatých pre nedostatok miesta.
Z takto vzniknutého poradovníka budú prijatí najúspešnejší. Počet takto prijatých uchádzačov
bude zhodný s počtom žiakov, ktorým riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom
termíne.
Výsledky prijímacej skúšky žiakov zverejníme dňa 10. 4. 2018 po 17:00 hod. na www.gjh.sk
Podmienky a kritériá prijímacieho konania, sformulované v súlade so zákonom NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, boli prerokované pedagogickou radou školy dňa 23.1.
2018.
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