SPOJENÁ ŠKOLA, PANKÚCHOVA 6, BRATISLAVA
Podmienky prijímacieho konania pre prijímanie žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy
do medzinárodného programu International Baccalaureate
(7902 J 74, anglický jazyk) pre školský rok 2022/23

Middle Years Programme (3.MYP)
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) stanovuje podmienky prijímacieho konania do
medzinárodného programu MYP (3.MYP)
v organizačnej zložke
Gymnázium (EDUID 100018926), Pankúchova 6, Bratislava nasledovným
spôsobom:

1. V školskom roku 2022/23 bude otvorená jedna trieda medzinárodného programu MYP (3. MYP)
s vyučovacím jazykom anglickým. Termín prijímacej skúšky: 05. mája (1. termín) resp. 12. mája
2022 (2. termín) so začiatkom o 8.00 hod. Konkrétny termín prijímacej skúšky zákonný zástupca
uchádzača uvedie na prihláške na štúdium na strednú školu.
2. Zaradenie žiaka do prijímacieho konania
a) Podmienkou zaradenia žiaka 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 (prihláška
ŠEVT) najneskôr do 20. marca 2022. (prostredníctvom Edupage alebo v tlačenej forme). Je potrebné
v riadku č. 23 pozvánky (v tlačenej podobe) uviesť kód 201, pri ktorom je dopísaná skratka programu
MYP, v Edupage musí byť uvedené medzinárodný program Middle Years Programme s vyučovacím
jazykom anglickým
b) Pre žiakov inej ako slovenskej národnosti, resp. študujúcich na inej ako slovenskej ZŠ, je podmienkou
zaradenia žiaka do prijímacieho konania aby bola v Spojenej škole, Pankúchova 6 zaregistrovaná
vyplnená prihláška uvedená na webovej stránke školy (https://www.gympaba.sk/wpcontent/uploads/2022/02/Application-3.MYP_.docx) najneskôr do 20. marca 2022. Prihláška môže
byť zaslaná poštou alebo na mailovú adresu myp@gympaba.sk. Ak zasielate prihlášku mailom, zašlite
ju iba vo formáte .doc, .docx, alebo .pdf. K prihláške je potrebné priložiť kópie polročného
vysvedčenia z aktuálneho školského roku a koncoročné vysvedčenia z predchádzajúcich dvoch
ročníkov (nie je potrebné v prípade prihlášky ŠEVT).

3. Forma, obsah a rozsah prijímacieho konania: Všetci uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku prezenčným
spôsobom. V prijímacom konaní sa hodnotia nasledovné výkony:

A) Test z anglického jazyka:
- celý proces prijímacieho konania bude prebiehať v anglickom jazyku podľa štandardov
medzinárodného programu MYP uvedených na webovej stránke školy v časti prijímanie –
medzinárodný program,
- test jazykových zručností preverí schopnosť uchádzača využiť nadobudnuté poznatky pri riešení
praktických úloh,
- čítanie s porozumením, gramatika, lexika (jazyk a jeho použitie),

-

test je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami z anglického jazyka najmenej pre úroveň B1/B2
(podľa štandardov medzinárodného programu MYP),
krátky rozhovor so žiakom, ktorého cieľom je preveriť komunikačné zručnosti najmenej na úrovni
B1/B2 (podľa štandardov medzinárodného programu MYP),
maximálne trvanie testu je 40 minút.

B) Test z matematiky:
- celý proces prijímacieho konania bude prebiehať v anglickom jazyku podľa štandardov
medzinárodného programu MYP uvedených na webovej stránke školy v časti prijímanie –
medzinárodný program,
− test matematických zručností preverí schopnosť uchádzača využívať schopnosti a zručnosti pri riešení
matematických úloh a praktických úloh,
− úlohy s výberom odpovede, úlohy s krátkou odpoveďou (čísla (racionálne, reálne), percentá, výrazy s
premennou, geometria, telesá, práca s údajmi, kombinatorika)
− maximálne trvanie testu 40 minút.
C) Štúdium anglického jazyka nad mieru učiva základnej školy (podľa bodu 4 C)
D) Výsledky z predmetových olympiád a súťaží (podľa bodu 4 D)

4. Hodnotenie výsledkov prijímacieho konania
V prijímacom konaní je možné získať spolu najviac 105 bodov. Prijímacie konanie pozostáva
z nasledujúceho hodnotenia:
a) Písomný test z anglického jazyka a rozhovor v anglickom jazyku (maximálne 40 bobov),
b) Písomný test z matematiky (maximálne 40 bodov),
c) Štúdium anglického jazyka nad mieru učiva základnej školy (maximálne 15 bodov) uchádzačovi sa započíta štúdium anglického jazyka nad mieru učiva základnej školy v zmysle
nasledovných bodov:
• štúdium v anglickom jazyku (v základnej škole s vyučovacím jazykom anglickým). Za každý ročník
štúdia v anglickom jazyku (v rozsahu aspoň 6 mesiacov) môže byť uchádzačovi pridelených 5 bodov,
• získanie jazykového certifikátu (KET, PET, FCE). Za každý jazykový certifikát môže uchádzač získať
5 bodov.
Zákonný zástupca žiaka je povinný predložiť potvrdenie o týchto skutočnostiach.
d) Výsledky predmetových olympiád a súťaží (maximálne 10 bodov) - hodnotia sa výsledky
dosiahnuté v nasledovných predmetových olympiádach: anglický jazyk, matematika a v súťaži
Pytagoriáda na úrovni aspoň krajského kola v školskom roku 2020/21 a 2021/22 . Výsledky musí žiak
preukázať prostredníctvom prihlášky na prijímaciu skúšku, diplomom resp. potvrdením vydaným
organizátorom. Body sa budú prideľovať podľa nasledovnej tabuľky:
Organizačná úroveň súťaže
celoštátne kolo
krajské kolo

1. - 3. miesto
10
5

5. Kritérium úspešného vykonania prijímacej skúšky
Žiak absolvoval prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahol viac ako 65 % z anglického jazyka a viac ako
50% z matematiky.
Ak žiak nesplnil požiadavky na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, tak absolvoval prijímaciu skúšku
neúspešne a nevyhovel kritériám na prijatie.
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6. Uchádzači so ŠVVP (špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby)
Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so ŠVVP (špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby)
postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka
určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza zo správy z diagnostického vyšetrenia
vykonaného zariadením výchovného poradenstva a prevencie v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný (v
správe je potrebné uviesť skupinu obmedzenia a odporúčanie k úprave podmienok prijímacej skúšky). Správa
nesmie byť staršia ako dva roky a je potrebné ju do školy najneskôr do 15. 4. 2022. O úprave prijímacej
skúšky uchádzača rozhoduje riaditeľ školy (predĺžený čas, zväčšené písmo, samostatná miestnosť pre žiakov
so ŠVVP a pod.).

7. Podklady k bodovému hodnoteniu
Podklady k hodnoteniu (okrem vyplnenej prihlášky na vzdelávanie v strednej škole – bod č. 2, písomného
vyjadrenia a odporúčania na úpravu podmienok prijímacej skúšky – bod č. 6, potvrdenia o zmenenej pracovnej
schopnosti – bod č. 8) musia byť doručené do Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava najneskôr do 2. mája
2022. Podklady sú napr.: diplomy a výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, potvrdenia o štúdiu v
anglickom jazyku a iné doklady preukazujúce výkony žiaka.

8. Podmienky prijatia
Zostaví sa poradie uchádzačov, ktorí prijímaciu skúšku vykonali úspešne (v zmysle bodu 5) na základe
súčtu získaných bodov (v súlade s bodmi 4 A až D) v klesajúcom poradí. Do medzinárodného programu
MYP (3.MYP) bude možné celkom prijať najviac 26 žiakov.
V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a) 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 z anglického jazyka a rozhovor v anglickom jazyku,
c) väčší bodový zisk za test z matematiky,
d) väčší bodový zisk za zohľadnenie jazykových zručností.
9. Výsledky prijímacieho konania budú oznámené prostredníctvom Edupage do 18. mája 2022. Tento zoznam
žiakov bude anonymný, anonymným spôsobom. 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.

10. 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 doručí v ten istý
deň 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.

11. Riaditeľ školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí zákonnému zástupcovi uchádzača o štúdium
prostredníctvom Edupage do 18. mája 2022. Zákonný zástupca prijatého uchádzača potvrdí nastúpenie
(nenastúpenie) na štúdium do 23. mája 2022 (rozhodujúci je dátum a termín 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.

12. Tieto kritériá prijímacieho konania boli prerokované Pedagogickou radou školy a Radou školy.
Bratislava, dňa 25.02.2022

PaedDr. Zuzana Butler
riaditeľka školy

