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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, Pankúchova. 6, 851 04 Bratislava 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) v súlade s 

rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 29. 04. 2020 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  

bude zameraná na medzinárodný program v anglickom jazyku - IB).  

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 prijímacieho konania: uchádzači, budú prijímaní na základe  

A) zohľadnenia 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 (resp. 

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. Dva povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika. Do celkového súčtu budú pridelené body za 

každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4 – x) . (4 – x), kde x je známka. 

Maximálny počet bodov je 180.   

2. Tri profilové predmety: 1. anglický jazyk, 2. geografia, 3. biológia. Do celkového súčtu budú pridelené body 

za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3. (4 – x) . (4 – x), kde x je známka. 

Maximálny počet bodov je 162. 

3. Dva doplnkové predmety: dejepis, fyzika. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku 

samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4 – x) . (4 – x), kde x je známka. Maximálny počet 

bodov je 72. 

B) prospechu - 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, v ktorom táto požiadavka bola splnená. Maximálny počet 

bodov je 15. Ak podklady k bodovému hodnoteniu v zmysle bodu č. 4 neposkytujú informáciu o známkach za 

príslušné ročníky obsiahnutých v bode 3B, potom uchádzačovi nie je možné prideliť body za príslušný ročník.  

C) ďalších kritérií - do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne 

z intervalu <0; 100> bodov. 
1. Predmetové olympiády - predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak uchádzač bol 

úspešným riešiteľom a zároveň sa umiestnil na prvom až piatom mieste v okresnom alebo krajskom kole 

v posledných dvoch ročníkoch štúdia v súťažiach: olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka 

(anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk), dejepisu, matematiky, fyziky, 

chémie, biológie, geografie, technická olympiáda a Pytagoriáda. Maximálny počet bodov je 100. 

 

Organizačná úroveň súťaže 1.-3. miesto 4.-5. miesto 

krajské kolo 60 50 

obvodné (okresné) kolo  40 30 

2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Uchádzačovi sa započíta do celkového hodnotenia, ak sa umiestnil v celonárodnom alebo medzinárodnom kole 

súťaže uvedenej v bode 3C1. Maximálny počet bodov je 100. 



 

Organizačná úroveň súťaže 1.-3. miesto 4.-5. miesto 

medzinárodné kolo 100 90 

celonárodné kolo 80 70 

 

3. Jedno vlastné kritérium strednej školy 

Uchádzačovi sa započíta štúdium anglického jazyka nad mieru učiva základnej školy: štúdium v anglickom jazyku 

(v základnej škole s vyučovacím jazykom anglickým príp. s integrovanou výučbou anglického jazyka) alebo 

získanie jazykového certifikátu (KET, PET, FCE). Za každý ročník štúdia v anglickom jazyku a za každý jazykový 

certifikát bude uchádzačovi pridelených 50 bodov. Maximálny počet bodov je 100. 

   

4. Podklady k bodovému hodnoteniu: vyplnená prihláška na vzdelávanie v strednej škole, prípadne 

vysvedčenia žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, potvrdenia o štúdiu v 

anglickom jazyku alebo o štúdiu s integrovanou výučbou anglického jazyka, doklady preukázajúce 

výkony žiaka. Tieto materiály musia byť doručené do Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava do 18. mája 

2020. 

5. Podmienky prijatia: Zostaví sa poradie uchádzačov, ktorí boli úspešní v prijímacom konaní (získali 

aspoň 100 bodov na základe hodnotenia študijných výsledkov - bod č. 3A). Na základe súčtu získaných 

bodov (v súlade s bodmi 3A, 3B, 3C) sa zostaví poradie uchádzačov v klesajúcom poradí. Do prvého 

ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia bude možné celkom prijať najviac 81 žiakov.  

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. 3C (ďalšie kritériá),  

c) získal väčší počet bodov za profilový predmet anglický jazyk v zmysle bodu č. 3A2. 
 

6. Riaditeľka Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava v termíne do 29. mája 2020: 

A) rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka v súlade s vyššie uvedenými bodmi, 

B) zverejní zoznam uchádzačov na www.gympaba.sk alebo výveske školy (vstup do školy) podľa 

výsledkov prijímacieho konania. Tento zoznam uchádzačov bude anonymný, identifikáciu uchádzača 

umožní jemu pridelený externý kód. 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.    

C) doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 
 

7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 4. júna 2020 doručí strednej 

škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo 

potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 týchto kritérií. 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 

e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

8. Jedna z tried bilingválneho štúdia bude zameraná na štúdium v medzinárodnom programe IB. Do tejto 

triedy bude zaradených najviac 21 najúspešnejších uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania. 

V prípade, ak sa v tejto triede uvoľní miesto, bude možné do nej zaradiť  ďalších prijatých uchádzačov, 

ktorí prejavia záujem.   

9. Tieto kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy 4. mája 

2020.  

 

Bratislava,  dňa 4. mája 2020                                  PaedDr. Zuzana Butler 

                                            riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 

 

 

ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE 

O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM 

 

ČASŤ I 

1. 
Meno a priezvisko  

uchádzača o prijatie 
 

2. Dátum narodenia uchádzača  

3. Meno a priezvisko zákonného zástupcu uchádzača  

4. 
Bydlisko zákonného zástupcu uchádzača 

(ulica, PSČ, obec) 
 

5. 
Môj syn (moja dcéra) bol(a) prijatý(á)  

na Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava.*  

A 

Záväzne potvrdzujem rozhodnutie 

o prijatí a potvrdzujem nastúpenie na 

štúdium. 

B 

Môj syn (moja dcéra) nastupuje na inú 

strednú školu, preto nenastúpi na 

štúdium na Gymnáziu, Pankúchova 6, 

Bratislava  
Ak ste sa rozhodli záväzne potvrdiť nastúpenie uchádzača, pokračujte časťou II, inak časťou III. 

ČASŤ II 

6. 
Mám záujem o to, aby môj syn (moja dcéra ) 

navštevoval(-a) okrem anglického jazyka aj* 

A nemecký jazyk 

B francúzsky jazyk 

7. 
Mám záujem o to,  

aby môj syn (moja dcéra ) navštevoval(-a)* 

A etickú výchovu 

B 
náboženskú výchovu 
uveďte konkrétne náboženstvo: ......................................... 

8. 
Mám záujem o zaradenie môjho syna (mojej dcéry) 

do triedy zameranej na medzinárodný program IB.*  

A Áno 

B nie 

 

* Prosíme, označte krížikom práve jednu voľbu.  

Upozornenie: zaradenie žiakov do skupín podľa bodov č. 6 až 8 je vo výlučnej kompetencii školy. V triede zameranej 

na program IB sa nevyučuje náboženská výchova. 

 

ČASŤ III 

 

V Bratislave, dňa .....................     

 

Podpis zákonného zástupcu (príp. E – kód žiaka): ........................................................................................... 


