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Riaditeľka školy Gymnázia, Metodova 2, Bratislava stanovuje 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRESTUPU  PRE ŽIAKOV OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ  

na štúdium do 1. ročníka päťročného slovensko-francúzskeho  

vzdelávacieho programu gymnázia (kód 7902 J 74)  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

 

PRE ŽIAKOV OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ PLATÍ:  

a) Žiaci 8-ročných gymnázií sú žiakmi strednej školy. 

b) V priebehu štúdia na strednej škole sa umožňuje žiakom prestup na inú strednú školu. Prestup 

žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do gymnázia s päťročným štúdiom, 

sa môže uskutočniť najskôr začiatkom štvrtého ročníka jeho štúdia. 

c) Prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného 

zástupcu. 

d) Podmienkou prestupu žiaka na bilingválne štúdium je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. 

e) Prestup sa uskutočňuje k 1. septembru 2017. 

f) Žiaci 8-ročných gymnázií budú prijímaní prestupom v závislosti od výsledku rozdielovej skúšky, 

prospechu v posledných dvoch rokoch, umiestnenia v olympiádach a súťažiach. 

 

PODMIENKY PRIJATIA PRESTUPOM: 

1. Odoslanie, alebo riadne zaregistrovanie žiadosti o prestup do 1. ročníka  5-ročného bilingválneho 
štúdia spolu s prílohami najneskôr do 28.2.2017. 

Prílohy žiadosti o prestup:  

- vyplnené tlačivo prihlášky na strednú školu podpísané zákonným zástupcom. Nevyžaduje sa 
potvrdenie školou, ktorú žiak v súčasnosti navštevuje, ani potvrdenie lekárom. Tlačivo 

prihlášky je na stiahnutie na www.gmet.sk. 

- originály vysvedčení za posledné dva roky štúdia (polročné vysvedčenie z práve 

prebiehajúceho školského roka a vysvedčenie za predchádzajúci školský rok). Budú ihneď 

vrátené po overení správnosti údajov uvedených na tlačive prihlášky. Alebo je možné ku 
prihláške pripojiť úradne osvedčené kópie požadovaných vysvedčení za posledné dva roky 

štúdia. 

- diplomy (osvedčenia) z olympiád alebo súťaží. Originály diplomov (osvedčení) budú ihneď 

vrátené po overení donesených kópií podľa originálov. 

2. Zúčastniť sa rozdielovej skúšky dňa 29. marca 2017 bez možnosti náhradného termínu. 

(Pozvánka na rozdielové skúšky bude odoslaná najneskôr päť dní pred termínom ich konania). 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA PRESTUPOM: 

 Celkový počet bodov, ktorý sa berie do úvahy, pozostáva zo súčtu bodov rozdielovej skúšky 

(za TEST 1, za TEST 2), zo získaných bodov za prospech z posledných dvoch rokov štúdia 

a získaných bodov za umiestnenie v olympiádach a súťažiach. 

 Rozdielová skúška bude pozostávať z dvoch písomných testov obsahujúcich úlohy s výberom 

správnej odpovede. TEST 1 (max. 60 bodov) zo všeobecných študijných predpokladov - verbálne 

schopnosti, analytické schopnosti, kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi, TEST 2 (max. 40 
bodov) zo všeobecných jazykových schopností - vnímavosť na cudzie jazyky, schopnosť 

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

zásoba. Podmienkou úspešného zloženia rozdielových skúšok je získanie aspoň 50% bodov 
z TESTU 1 a zároveň aspoň 50% bodov z TESTU 2. 

http://www.gmet.sk/
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 Prospech a správanie – žiak 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 

 Olympiády a súťaže (max. 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 školou,  ktorú žiak navštevuje. Tieto doklady je 

potrebné priložiť ako prílohu ku žiadosti o prestup. Len v odôvodnených prípadoch (neskorý 

termín súťaže) je možné úspešnosť v olympiádach a súťažiach preukázať najneskôr v posledný 
pracovný deň pred dňom konania rozdielových skúšok do 12.00 h. Výsledky športových a iných 

súťaží a prílohy dodané po termíne sa neberú do úvahy. 

 V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov bude prednostne ponúknutý prestup uchádzačovi, 

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. 

 Výsledky rozdielových skúšok budú zverejnené na www.gmet.sk v termíne, ktorý bude oznámený 

v deň konania rozdielovej skúšky. 

 

 
Bratislava 23.1.2017      Ing. Zuzana Vaterková, v.r. 

                  riaditeľka školy 

http://www.gmet.sk/

