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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  

Počet tried: 1 trieda 

Plánovaný počet žiakov: 24 

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu prijímacie konanie do 

prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do 

učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

Kritériá prijímacieho konania sú upravené na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, 

výskumu a športu zo dňa 29. 4. 2020 v súlade s prílohou č. 2. 

Vstupné údaje, ktoré budú podkladom pre určenie poradia žiakov, sa nachádzajú na 

doručených dokumentoch v stanovených termínoch:  

vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy 

alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka. 

  

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (v prípade žiakov, 

ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. 

ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

Predmety:  

- slovenský jazyk a literatúra,  

- matematika. 

-  

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

Prvý profilový predmet: anglický jazyk, 

druhý profilový predmet: biológia, 

tretí profilový predmet: dejepis. 
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1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

Prvý doplnkový predmet: fyzika, 

druhý doplnkový predmet: chémia, 

tretí doplnkový predmet: geografia. 

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. 

ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 

bodov za každý školský rok.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé z kritérií 3.1 až 3.3 samostatne. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v školskom 

roku 2018/2019 alebo 2019/2020 v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, 

NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej 

olympiáde a Pytagoriáde. Maximálne 100 bodov za kritérium 3.1. 

a) Krajské kolo predmetových olympiád: 1., 2., 3. miesto – 30 bodov, 

b) krajské kolo predmetových olympiád: 4., 5. – 25 bodov, 

c) okresné/obvodné kolo predmetových olympiád: 1., 2., 3. miesto – 20 bodov 

d) okresné/obvodné kolo predmetových olympiád: 4., 5. miesto – 15 bodov. 

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka v školskom roku 2018/2019 alebo 2019/2020 

– 50 bodov.  

 

3.3. Účasť a úspešná reprezentácia školy v súťažiach  

Účasť a úspešná reprezentácia školy v súťažiach – 8 bodov. Maximálny počet bodov 8 za 

kritérium 3.3. 
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Doklady o umiestnení v súťažiach uvedených v bode 3 predloží uchádzač najneskôr do 

15. mája 2020. Kópie dokumentov musia byť overené riaditeľom základnej školy, CVČ.  

 

4. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý 

uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 

pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

c/ dosiahol väčší počet bodov z predmetov: 

- anglického jazyka, 

- biológie,  

- dejepisu, 

v určenom poradí. 

 

 

 

V Martine 4. mája 2020    Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy 
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