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

a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy určuje 

PODMIENKY A  KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA 

PÄŤROČNÉHO SLOVENSKO-FRANCÚZSKEHO  

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU GYMNÁZIA (KÓD 7902 J 74)  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

Počet otváraných tried prvého ročníka: 2, celkový počet žiakov, ktorých možno prijať: 56 

Termín prijímacieho konania: 29. marec 2017 (streda) 

Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. 

Znalosť francúzskeho jazyka sa pri prijímaní nevyžaduje ani nezohľadňuje. 

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 v znení neskorších predpisov, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie. 

1. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

a) získanie primárneho vzdelania a v príslušnom školskom roku úspešné ukončenie ôsmeho 
ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, alebo získanie nižšieho stredného vzdelania 

(ukončenie deviateho ročníka ZŠ), 

b) splnenie kritérií prijímacieho konania, 

c) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, 

d) odoslanie prihlášky základnou školou na našu školu do 28.2.2017, resp. jej riadne 
zaregistrovanie na našej škole. Prihláška sa podáva riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak 

navštevuje. Spolu s prihláškou sa podávajú aj prílohy – diplomy (osvedčenia) z olympiád 

alebo súťaží. 

e) doloženie dokladu o úspešnom ukončení ôsmeho ročníka (u ôsmakov), resp. deviateho ročníka 

(u deviatakov) vzdelávacieho programu základnej školy na začiatku školského roka 2017/2018. 

f) žiaci 8-ročných gymnázií sú žiakmi strednej školy. Podľa §33 ods. 4) písm. c) a podľa §35 

ods.1), 2) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v priebehu štúdia na strednej 

škole umožňuje žiakom prestup na inú strednú školu, resp. zmena študijného odboru. Ďalšie 

informácie ku možnosti prestupu, resp. zmene študijného odboru viď Podmienky a kritériá 
prestupu pre žiakov osemročných gymnázií, resp. Podmienky a kritériá povolenia zmeny 

študijného odboru pre žiakov osemročného štúdia našej školy. 

2. FORMA, OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

Forma prijímacej skúšky: písomné testy obsahujúce úlohy s výberom správnej odpovede. 

Obsah a rozsah prijímacej skúšky: prijímacia skúška bude pozostávať z overenia špeciálnych 

schopností a nadania: 

TEST 1 zo všeobecných študijných predpokladov - verbálne schopnosti, analytické 

schopnosti, kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi 

TEST 2 zo všeobecných jazykových schopností - vnímavosť na cudzie jazyky, schopnosť 

analyzovať neznámy jazyk, sluchová dispozícia na učenie sa jazykov, verbálne myslenie, 

slovná zásoba 
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3. KRITÉRIUM ÚSPEŠNÉHO VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

Žiak, ktorý získa aspoň 50% bodov z TESTU 1 a súčasne aspoň 50% bodov z TESTU 2 úspešne 
vykonal prijímaciu skúšku. 

4. CELKOVÉ HODNOTENIE 

V celkovom hodnotení má uchádzač možnosť získať maximálne 165 bodov. 

CELKOVÉ HODNOTENIE uchádzača pozostáva zo súčtu bodov: 

1. za prijímaciu skúšku spolu maximálne 100 bodov (Test 1 maximálne 60 bodov, Test 2 

maximálne 40 bodov) 

2. za prospech a správanie zo základnej školy – spolu maximálne 50 bodov 

3. za umiestnenie v olympiádach a súťažiach – spolu maximálne 15 bodov 

BODOVANIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:  

 z TESTU 1 zo všeobecných študijných predpokladov má uchádzač možnosť získať 

maximálne 60 bodov, 

 z TESTU 2 zo všeobecných jazykových schopností má uchádzač možnosť získať 

maximálne 40 bodov, 

 riešenia úloh oboch testov sa neklasifikujú, akceptuje sa len získaný počet bodov za 

správne riešenie daných úloh, 

 žiak, ktorý získa aspoň 30 bodov z TESTU 1 a súčasne aspoň 20 bodov z TESTU 2 úspešne 

vykonal prijímaciu skúšku 

BODOVANIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY: 

 uchádzač má možnosť získať 0 až 50 bodov za prospech a správanie v posledných dvoch 

rokoch štúdia, pričom sa zohľadňujú známky z predmetov matematika, slovenský jazyk 

a literatúra, oba cudzie jazyky, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia na polročnom 

vysvedčení prebiehajúceho školského roka a na koncoročnom vysvedčení 

predchádzajúceho ročníka (okrem predmetu chémia), pričom: 

- za každú známku „chválitebný“ sa odpočítajú 2 body 

- za každú známku „dobrý“ sa odpočíta 6 bodov 

- za každú známku „dostatočný“ sa odpočíta 12 bodov 

- za zníženú známku zo správania sa odpočíta 10 bodov 

BODOVANIE UMIESTNENIA V OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH 

 uchádzač má možnosť získať maximálne 15 bodov za úspešné umiestnenie v olympiádach 

z predmetov zodpovedajúcich charakteru štúdia a to matematika, fyzika, chémia, biológia, 
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a súťažiach Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, 

Šaliansky Maťko v školskom roku 2015/2016 a 2016/2017 (v prípade viacerých úspešných 

umiestnení sa do úvahy berie iba najlepšie):  

  CELOŠTÁTNE KOLO KRAJSKÉ KOLO OKRESNÉ KOLO   

1. miesto          15 bodov             10 bodov      5 bodov 

2. miesto          14 bodov                         9 bodov      4 body 

3. miesto          13 bodov   8 bodov      3 body 
Úspešný riešiteľ        10 bodov   5 bodov      2 body 

 

Úspešnosť v olympiádach a súťažiach musí žiak preukázať originálom diplomu 

(osvedčenia), alebo overenou kópiou diplomu (osvedčenia) príslušnou základnou školou,  
ktorú žiak navštevuje. Tieto doklady je potrebné priložiť ako prílohu ku prihláške na 

štúdium. V odôvodnených prípadoch (neskorý termín súťaže) je možné úspešnosť 
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v olympiádach a súťažiach preukázať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom 

konania prijímacích skúšok do 12.00 h. Výsledky športových a iných súťaží a prílohy 

dodané po termíne sa neberú do úvahy. 

5. KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

Kritériom prijatia uchádzača na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky a umiestnenie 
na 1. až 56. mieste v poradovníku vytvorenom podľa celkového počtu dosiahnutých bodov.  

6. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV VIACERÝCH UCHÁDZAČOV BUDE PREDNOSTNE PRIJATÝ 

UCHÁDZAČ, KTORÝ:  

1. má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť (potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti zákonný zástupca odovzdá spolu s 

prihláškou), 

2. má väčší počet získaných bodov v TESTE 1, 

3. má väčší počet získaných bodov za úspešné umiestnenie v olympiádach a súťažiach, 

4. má lepší celkový prospech v poslednom ročníku štúdia (predmety a bodovanie sú uvedené 

v predchádzajúcej časti). 

7. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov treba ospravedlniť najneskôr 

v deň konania prijímacích skúšok do 12.00 h na riaditeľstve školy (v prípade ochorenia doklad 

od lekára nesmie byť starší ako 3 dni). Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet 
neprítomných uchádzačov ospravedlnených riaditeľkou školy. Po vykonaní skúšok 

v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov 

a z takto vytvoreného poradia bude doplnený počet prijatých uchádzačov do počtu 56 v súlade 

so stanovenými kritériami. 

 výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www.gmet.sk v termíne, ktorý bude oznámený 

v deň konania prijímacích skúšok. 

 uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na 

štúdium na web stránke školy, resp. spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Ak sa uchádzač 

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

 žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa odporúča vopred  konzultovať 

podanie prihlášky na bilingválne štúdium so školským psychológom. 

 štúdium je bezplatné. 

 pre mimobratislavských záujemcov možnosť ubytovania v stredoškolských internátoch. 

 Gymnázium, Metodova 2, 821 02 Bratislava neorganizuje ani nikoho nepoveruje 

organizovaním prípravných kurzov na prijímacie skúšky. 

 bližšie informácie o škole a prijímacích skúškach nájdete na www.gmet.sk. 

 kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade dňa 23.1.2017. 

 

 

V Bratislave 23.1.2017 

 

Ing. Zuzana Vaterková, v.r. 

  riaditeľka školy 

http://www.gmet.sk/
http://www.gmet.sk/

