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Kritériá 

pre prijímanie žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho 

štúdia (7902 J 74, anglický jazyk) pre školský rok 2020/21 

__________________________________________________________________________________ 

Riaditeľka Gymnázia na Pankúchovej ulici č. 6 v Bratislave v zmysle zákonov NR SR č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, č. 71/1967 Z.z. o správnom 

konaní (správny poriadok) a po prerokovaní pedagogickou radou školy stanovuje kritériá pre prijímacie 

konanie do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia (anglický jazyk) nasledovným spôsobom: 
 

1. V školskom roku 2020/21 budú otvorené tri triedy 5-ročného bilingválneho štúdia (z nich jedna 

trieda na prípravu žiakov v medzinárodnom programe v anglickom jazyku). Termín prijímacej 

skúšky: 07. 04. 2020 (utorok) so začiatkom o 8.00 hod.   
 

2. Zaradenie žiaka do prijímacieho konania: Podmienkou zaradenia žiaka do prijímacieho konania je, 

aby bola v Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava riadne zaregistrovaná prihláška. 
 

3. Forma, obsah a rozsah skúšky: Všetci uchádzači, ktorí boli zaradení do prijímacieho konania, sa 

podrobia prijímacej skúške, ktorá pozostáva  

- z písomného vedomostného testu zo slovenského jazyka a literatúry (40 min.) 

- z písomného testu študijných predpokladov doplneného o úlohy na overenie jazykových 

predpokladov v zmysle ods. 8 § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. (70 min.)  

Vedomostný test zo slovenského jazyka a literatúry bude obsahovať úlohy z učiva základnej školy 

vrátane príslušnej časti učiva prebiehajúceho 8. ročníka.  
 

4. Hodnotenie výsledkov prijímacieho konania: V prijímacom konaní je možné získať spolu najviac 

140 bodov. Prijímacie konanie pozostáva z hodnotenia: 

a) slovenský jazyk a literatúra – maximálne 40 bodov 

b) študijné predpoklady – maximálne  60 bodov 

c) prospech žiaka zo základnej školy – maximálne 20 bodov, 

d) výsledkov z predmetových olympiád a súťaží – maximálne 20 bodov.  
 

a) b) Žiak vykoná úspešne prijímaciu skúšku, ak z vedomostného testu zo slovenského jazyka 

a literatúry získa minimálne 20 bodov a zároveň získa najmenej 25 bodov z testu študijných 

predpokladov. Ak žiak nesplnil požiadavky v zmysle predchádzajúcej vety, vykonal prijímaciu 

skúšku neúspešne a nevyhovel kritériám na prijatie.  
  

c) Hodnotia sa známky uvedené na prihláške na štúdium na strednej škole (polročné vysvedčenie 

prebiehajúceho školského roka a koncoročné vysvedčenie predchádzajúceho školského roka). Pri 

hodnotení sa zohľadňujú známky z predmetov: anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, 

geografia, matematika, fyzika a biológia. Predmet chémia sa nehodnotí.  Žiak má možnosť získať 

maximálne 20 bodov za  výsledky zo základnej školy podľa nižšie uvedenej tabuľky: 

Známka na 

vysvedčení 

Anglický 

jazyk 

Ostatné predmety 

podľa bodu 4b 

1 4 1 

2 2 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

Maximálne za 

jeden školský rok 
4 bodov 6 bodov 

Poznámka: ak žiak nemá uvedenú niektorú známku na prihláške alebo niektorý predmet 

neabsolvoval, nezískava za tento predmet žiadny bod. 

 



d) Hodnotia sa výsledky dosiahnuté v nasledovných predmetových olympiádach: slovenský jazyk, 

matematika, cudzie jazyky, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia a v súťaži Pytagoriáda na 

úrovni aspoň obvodu (okresu) v školskom roku 2018/19 a 2019/20 . Výsledky musí žiak preukázať 

prostredníctvom prihlášky na prijímaciu skúšku alebo originálom diplomu resp. potvrdenia (príp. 

overenou kópiou) vydaného organizátorom. Overenie môže vykonať organizátor súťaže, kmeňová 

základná škola žiaka alebo organizátor prijímacej skúšky. Tieto materiály musia byť doručené do 

Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Maximálny počet 

bodov, ktoré je možné žiakovi prideliť za všetky súťaže za uvedené školské roky spolu je 20. Body 

sa budú prideľovať podľa nasledovnej tabuľky:   

 

Organizačná úroveň súťaže 1. - 3. miesto 

celoštátne kolo 20 

krajské kolo 15 

obvodné (okresné) kolo  10 

 

5. Podmienky prijatia: 
Zostaví sa poradie uchádzačov, ktorí prijímaciu skúšku vykonali úspešne (v zmysle bodov 4a, 4b) na 

základe súčtu získaných bodov (v súlade s bodmi 4 a až d) v klesajúcom poradí. Do prvého ročníka 5-

ročného bilingválneho štúdia bude možné celkom prijať najviac 81 žiakov. V prípade rovnosti bodov 

v poradí žiakov, sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných kritérií (v zmysle uvedeného poradia): 

a) zmenená pracovná schopnosť žiaka (§ 67 ods. 3 zákona č. 245 / 2008, vyžaduje sa 

potvrdenie posudkového lekára sociálnej poisťovne, doručené zákonným zástupcom 

žiaka na riaditeľstvo školy najneskôr 3 pracovné dni pred konaním prijímacej skúšky), 

b) väčší bodový zisk za test študijných predpokladov,  

c) väčší bodový zisk za vedomostný test zo slovenského jazyka a literatúry, 

d) väčší bodový zisk za predmetové olympiády a súťaže. 
 

6. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené najneskôr do troch dní od jej konania na bráne a webovej 

stránke školy (www.gympaba.sk). Tento zoznam žiakov bude anonymný, identifikáciu uchádzača 

umožní jemu pridelený externý kód, ktorý bude zákonnému zástupcovi oznámený prostredníctvom 

pozvánky na prijímaciu skúšku. V tomto zozname budú uvedení úspešní a neúspešní uchádzači 

o štúdium, pričom úspešní uchádzači budú zoradení podľa celkového počtu získaných bodov 

a rozdelení na prijatých uchádzačov a neprijatých uchádzačov pre nedostatok miesta.    
 

7. Prípadnú neúčasť žiaka na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (choroba, dlhodobý pobyt mimo 

územia SR, kolízia termínov prijímacej skúšky) ospravedlňuje zákonný zástupca uchádzača písomne 

najneskôr do 800 hod. v deň konania prijímacej skúšky na riaditeľstve školy a zároveň prinesie 

platný doklad preukazujúci dôvod neúčasti. Počet prijatých žiakov sa potom zníži o počet takto 

ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Títo vykonajú dodatočnú prijímaciu skúšku v náhradnom 

termíne. Výsledky tých žiakov, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku v náhradnom termíne, budú 

zaradené do vytvoreného poradia neprijatých uchádzačov. Z takto vzniknutého poradia bude prijatý 

potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 
 

8. Zákonný zástupca prijatého uchádzača sa dostaví v určenom termíne do školy na zápis. Prinesie si so 

sebou preukaz totožnosti, rozhodnutie o prijatí a  zápisný  lístok k vykonaniu zápisu (zápisný lístok 

vydá zákonnému zástupcovi po predložení rozhodnutia o prijatí príslušná základná škola). V prípade, že 

sa nemôže dostaviť v určenom termíne, je povinný vopred dohodnúť náhradný termín. Ak sa uchádzač 

nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, 

je neplatné (§ 68, ods. 3 školského zákona). Za podmienok, že sa zákonný zástupca v stanovenom 

termíne nedostaví na zápis a nedohodne náhradný termín, riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto 

ďalšiemu uchádzačovi zo zoznamu úspešných absolventov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta. 

9. Jedna z tried bilingválneho štúdia bude zameraná na prípravu žiakov na štúdium v medzinárodnom 

programe IB. Záujemcovia o túto formu štúdia po prijatí na štúdium a vykonaní zápisu si podajú 

žiadosť o zaradenie do tejto triedy (žiadosť bude dostupná na webovej stránke školy). Z nich do tejto 

triedy bude vybraných najviac 25 najúspešnejších uchádzačov podľa výsledkov prijímacej skúšky. 
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Zaradenie uchádzačov do tejto triedy bude zverejnené podobným spôsobom, ako v bode č. 6 v termíne 

do 29. 05. 2020. 
 

10. Tieto kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy dňa  

27. 01. 2020.  

 

Bratislava,  27. 01. 2020                                  PaedDr. Zuzana Butler 

                               riaditeľka školy 


