Kritériá
pre prijímanie žiakov 5. ročníka základnej školy do prvého ročníka 8-ročného štúdia (7902 J),
školský vzdelávací program: EURÓPSKE ŠTÚDIÁ
pre školský rok 2021/22
Riaditeľka Spojenej školy, Pankúchova 6, 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) a v súlade
s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10124:1-A1810 stanovuje kritériá
pre prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného štúdia v organizačnej
zložke Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava nasledovným spôsobom:
1. V školskom roku 2021/22 bude otvorená jedna trieda 8-ročného štúdia. Termín prijímacej skúšky:
03. 05. 2021 (1. termín) resp. 10. 05. 2021 (2. termín) so začiatkom o 8.00 hod. Konkrétny termín
prijímacej skúšky zákonný zástupca uchádzača uvedie na prihláške na štúdium v strednej škole.
2. Zaradenie uchádzača do prijímacieho konania: Podmienkou zaradenia uchádzača do prijímacieho
konania je, aby bola v Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava riadne vyplnená a zaregistrovaná jeho
prihláška na štúdium uvedené v bode č.1 najneskôr 16. 04. 2021.
3. Forma, obsah a rozsah prijímacieho konania:
A) Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry – test č. 1 (trvanie: 45 minút).
B) Písomný test z matematiky – test č. 2 (trvanie: 45 minút).
Úlohy obsiahnuté v testoch budú zamerané na učivo základnej školy vrátane príslušnej časti učiva
prebiehajúceho 5. ročníka s dôrazom na celkový prehľad, čítanie s porozumením a logické
myslenie.
Poznámka: Tieto testy sa konajú prezenčnou formou (príp. online formou – podľa aktuálnej
pandemickej situácie). Konkrétna organizačná forma sa oznámi minimálne 5 dní pred konaním
prijímacej skúšky prostredníctvom webovej stránky školy (www.gympaba.sk).
4. Hodnotenie výsledkov prijímacieho konania: V prijímacom konaní je možné získať spolu najviac
100 bodov (test č. 1 – 50 bodov, test č. 2 – 50 bodov).
5. Úspešnosť a neúspešnosť v prijímacom konaní
Žiak absolvoval prijímacie konanie úspešne, ak z testu č. 1 získal minimálne 20 bodov a z testu č. 2
získal najmenej 20 bodov. Ak žiak nesplnil požiadavky na úspešné absolvovanie prijímacieho
konanie, tak absolvoval prijímacie konanie neúspešne a nevyhovel kritériám na prijatie.
6. Podmienky prijatia:
Zostaví sa poradie uchádzačov, ktorí prijímaciu skúšku vykonali úspešne (v zmysle bodu 5) na základe
súčtu získaných bodov (v súlade s bodom č. 4) v klesajúcom poradí. Do prvého ročníka 8-ročného
bilingválneho štúdia bude možné celkom prijať najviac 30 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 písomný test č. 2,
c) väčší bodový zisk spolu za úlohy č. 1 – 5 testu č. 2
d) väčší bodový zisk za úlohu č. 1 testu č. 1

e) lepšie umiestnenie (najlepšie vo všetkých súťažiach obsiahnutých v tomto bode) v
predmetových olympiádach a súťažiach (hodnotí sa krajské a celoštátne kolo
v olympiádach: slovenský jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, cudzie jazyky
a súťaž Pytagoriáda v ročníkoch 2019/20 a 2020/21. Výsledky musí zákonný zástupca
uchádzača preukázať prostredníctvom prihlášky na štúdium v strednej škole, príp.
originálom alebo overenou kópiou diplomu (potvrdenia) vydaného organizátorom. Overenie
môže vykonať kmeňová základná škola alebo organizátor prijímacej skúšky. Tieto materiály
musia byť doručené do Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava najneskôr 30. 04. 2021
(rozhoduje dátum doručenia).
7. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle (www.gympaba.sk) alebo výveske (pri
vchode do školy) do 20. mája 2021. Tento zoznam žiakov bude anonymný, identifikáciu uchádzača
umožní jemu pridelený kód (externý kód školy, príp. kód systému Edupage). Externý kód školy bude
zákonnému zástupcovi oznámený prostredníctvom pozvánky na prijímaciu skúšku. Výsledky budú
obsahovať zoznam úspešných a neúspešných uchádzačov o štúdium, pričom úspešní uchádzači budú
zoradení podľa celkového počtu získaných bodov a rozdelení na prijatých uchádzačov a neprijatých
uchádzačov pre nedostatok miesta.
8. Prípadnú neúčasť žiaka na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (choroba) ospravedlňuje zákonný
zástupca uchádzača písomne najneskôr do 800 hod. v deň konania prijímacej skúšky na riaditeľstve
školy a zároveň doručí platný doklad preukazujúci dôvod neúčasti. Rozhodujúci je dátum doručenia
dokladu do Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava. 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.
9. Riaditeľ školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí zákonnému zástupcovi uchádzača o štúdium
prostredníctvom Edupage do 20. mája 2021. Zákonný zástupca prijatého uchádzača potvrdí nastúpenie
(nenastúpenie) na štúdium do 25. mája 2021 (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole). Ak sa
uchádzač nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium
v strednej škole, je neplatné (§ 68, ods. 3 školského zákona). Následne riaditeľka školy ponúkne
uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi zo zoznamu úspešných absolventov, ktorí neboli prijatí pre
nedostatok miesta.
10. Tieto kritériá prijímacieho konania boli prerokované Pedagogickou radou školy a Radou školy.

Bratislava, 22. 03. 2021
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