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Poslanie Spojenej školy Pankúchova 6 

 

  

  

Naším cieľom je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – odhodlanie 

k špičkovej kvalite, podnetnému medzinárodnému vzdelaniu založenému na 

princípoch spájajúcich teóriu s praxou a reálnymi životnými situáciami. 

Podporujeme porozumenie medzi kultúrami, pričom rešpektujeme 

a podporujeme rozvoj potrieb žiakov a ich jedinečnej osobnosti a vedieme ich 

k celoživotnému osvojovaniu jazykov na podporu a vytváranie lepšieho 

a mierumilovného sveta.   

   

  

  

  

Poslanie programu IB 

 

  

Cieľom medzinárodného programu IB je rozvíjať bádajúcich, vzdelaných 

a empatických mladých ľudí, ktorí pomáhajú vytvárať lepší a mierový svet 

prostredníctvom porozumenia a úcty medzi kultúrami. Pre napĺňanie tohto 

cieľa organizácia spolupracuje so školami, vládami a medzinárodnými 

organizáciami na vytváraní podnetných programov medzinárodného 

vzdelávania, ktoré bude spĺňať prísne hodnotiace kritériá. Tieto programy 

umožňujú žiakom na celom svete stať sa aktívnymi, empatickými 

a odhodlanými celoživotne sa vzdelávať a porozumieť tomu, že ľudia môžu 

mať odlišné názory.“  (zdroj www.ibo.org/) 

 

http://www.ibo.org/


 

 

Filozofia 

 

Medzinárodný program IB poskytuje kontinuum medzinárodného vzdelávania. Program 

podporuje osobnú a akademickú realizáciu, povzbudzuje žiakov k dosahovaniu vynikajúcich 

výsledkov v rozvoji osobnosti.  

Cieľom medzinárodného programu IB je rozvíjať bádajúcich, informovaných a empatických 

mladých ľudí, ktorí pomáhajú vytvárať mierumilovný a lepší svet prostredníctvom 

porozumenia a úcty medzi kultúrami. Účelom rámca programu IB je rozvíjať akademické, 

fyzické a osobnostné predpoklady každého žiaka v zmysle filozofie organizácie, profilu žiaka 

a prístupov k procesu vzdelávania. 

 

Vzdelávací program IB prispieva k rozvoju porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom 

viacjazyčnosti. Všetky programy IB požadujú, aby sa žiaci vzdelávali vo viac než jednom 

jazyku, čím zdôrazňujú, že viacjazyčná komunikácia poskytuje skvelé príležitosti pre rozvoj 

porozumenia a úcty medzi kultúrami. Programy podporujú u žiakov poznanie jedinečnosti 

svojho vlastného jazyka, kultúry a svetonázoru. 

 

Účelom tohto dokumentu je: 

- informovať všetkých uchádzačov o požiadavkách na výberové konanie do programu 

IB na Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava, 

- poskytnúť všetkým uchádzačom prehľadné usmernenie, ktorým sa stanovuje postup pri 

prihlasovaní do výberového konania, ako aj jeho kritériá, a vymedzuje kritériá pre 

uchádzačov so ŠVVP (viď dokument Inkluzívna politika), 

- stanoviť zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán vo vzťahu k prijímaciemu 

konaniu na Spojenej škole. 

Účel Pravidiel prijímacieho konania pre štúdium na Spojenej škole, Pankúchova 6 

Na štúdium v programe PYP na našej škole sa môžu hlásiť uchádzači všetkých národností, 

náboženstiev a spoločenského postavenia. 

Obmedzené možnosti nám však dovoľujú otvoriť len dve triedy v každom ročníku. Prijímacie 

konanie prebieha pred nástupom dieťaťa do prvého ročníku programu PYP1. Informácie spolu 

s politikou v oblasti prijímania žiakov na štúdium sú k dispozícii na webovej stránke školy 

www.gympaba.sk.  Konanie sa zameriava na pripravenosť školy – základný psychologický 

skríning (na žiadosť MŠVVŠ SR). Vývin dieťaťa musí spĺňať podmienky pripravenosti na 

nástup do prvého ročníka. Preverujú sa aj jazykové zručnosti: jednak schopnosť dieťaťa 

porozumieť hovorenej angličtine, ale aj schopnosť dohovoriť sa v tomto jazyku. O štúdium sa 

môžu uchádzať všetci. Ak si rodičia prajú, aby ich dieťa bolo prijaté do vyššieho ročníka, je 

podmienkou prijatia voľné miesto. Uchádzača hodnotí individuálne triedny učiteľ. 
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Každá z oboch tried, v ktorej študuje 20 žiakov, automaticky pokračuje v programe MYP.  

V zmysle vnútroštátnych zákonov je možné počet žiakov v triedach programu MYP navýšiť, 

preto sa pre nových žiakov organizujú doplňujúce prijímacie skúšky. Uchádzač o ktorýkoľvek 

program pri prihlasovaní predloží vyplnenú Prihlášku, záznamy z predchádzajúcej školy alebo 

záznamy o akejkoľvek mimoškolskej činnosti.  Prihláška je k dispozícii na webovej stránke 

našej školy (www.gympaba.sk). 

Uchádzači sú prijímaní na základe celkového počtu dosiahnutých bodov. 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

Ak je uchádzač evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napr. 

dyslexia, autizmus, znížený záujem o písanie, pomalšie tempo, a pod.), podrobnejšie 

informácie k týmto potrebám je nutné poskytnúť v prihláške.  Upozorňujeme, že výberové 

konanie pre uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je odlišné a môže 

trvať dlhšie. Pokiaľ ide o ŠVVP, je možné uchádzača do výberového konania zaradiť 

v prípade, že špeciálna potreba uchádzača nebráni jeho/jej schopnosti zvládať požiadavky 

stanovené všetkými typmi programov IB a v prípade, že buď rodič alebo škola určili 

príslušného pomocného učiteľa.  Konečné rozhodnutie prijíma škola. 

V priebehu výberového konania je rodič povinný poskytnúť škole informácie o možných 

vzdelávacích ťažkostiach alebo špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách 

prostredníctvom výsledkov diagnostického a pedagogicko-psychologického centra (CPPPaP). 

Výchovno-vzdelávací poradca a školský psychológ vyhodnotia všetky prihlášky, ktoré evidujú 

u uchádzačov špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tento tím vypracuje odporúčania pre 

výberové konanie, prípadne žiadosť o doplnenie informácií. Tieto požiadavky môžu zahŕňať: 

● možnosť predĺženia pracovného času, 

● možnosť písania na počítači  
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Program PYP 

Prihláška 

Na štúdium v programe PYP na našej škole sa môžu hlásiť uchádzači všetkých národností, 

náboženstiev a spoločenského postavenia. 

Prijímacie konanie je podmienené zreteľným a čitateľným vyplnením všetkých častí prihlášky.  

Osobitne je nutné vyplniť korešpondenčnú adresu (ak sa líši od trvalého pobytu) a e-mailovú 

adresu. Škola odošle pozvánku na výberové konanie e-mailom a pripojí rozvrh a jedinečný 

kód, pod ktorým sa zverejnia výsledky na školskej webovej stránke. Škola aktualizuje všetky 

informácie na webovej stránke. Vyplnenú prihlášku je nutné odoslať poštou alebo e-mailom 

na adresu pyp@gympaba.sk najneskôr do ... Ak zasielate prihlášku mailom, zašlite ju iba vo 

formáte .doc, .docx, alebo .pdf. 

Všetky informácie a prihláška do programu PYP sú k dispozícii na webovej stránke školy: 

https://www.gympaba.sk/admission-criteria/?lang=en  

 

Prijímacie konanie do 1. ročníka programu PYP1 

A) Prijímacieho konania sa môže zúčastniť každé dieťa, ktoré: 

● dosiahlo 6. roku veku na konci augusta 2020 a nenavštevuje prvý ročník štátnej, 

súkromnej alebo cirkevnej základnej školy, 

● sa už prihlásilo do základnej školy (v súlade so zákonmi o vzdelávaní v Slovenskej 

republike).  

B) Predškolské vzdelávanie 

Rodičia, ktorí si prajú prihlásiť svoje dieťa mladšie 6 rokov (na konci mesiaca augusta) musia 

predložiť potvrdenie o zrelosti, ktoré vydá štátne Centrum pre pedagogicko-psychologické 

poradenstvo a prevenciu, a to najneskôr 4 týždne po ukončení uzatvorenia školy.  

C) Odklad povinnej školskej dochádzky 

Rodičia, ktorí požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky, musia predložiť dôkaz 

o nutnosti odkladu školskej dochádzky spolu s žiadosťou, a to najneskôr štyri týždne po 

ukončení uzatvorenia školy. 

D) Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy 

najneskôr 7 dní po vykonaní skúšky. 

Deti získajú body za každú časť a rodičia / zákonní zástupcovia budú informovaní 

o výsledkoch výberového konania do 7 dní na webovej stránke školy. Rodičom / právnym 

https://www.gympaba.sk/admission-criteria/?lang=en


 

 

zástupcom 20 najúspešnejších detí odošle škola potvrdenie o prijatí do prvého ročníka 

programu PYP na našej škole. Upozorňujeme, že neposkytujeme informácie o obsahu naších 

vyhodnocovacích materiálov. 

E)  Kritériá pre výberové konanie korešpondujú s predškolskými požiadavkami. 

Výberové konanie prebieha vo vyučovacom jazyku anglickom. 

1.     Vnímanie 

● identifikácia a názvy hlavných farieb a geometrických tvarov, 

● zrakové a sluchové vnímanie je predpokladom pre nadobúdanie schopnosti čítať a písať; dieťa 

je schopné identifikovať rovnaké a podobné tvary,  

● úroveň identifikácie hlások v slove – dieťa je schopné rozlišovať prvú a poslednú hlásku 

v slove a uviesť príklady slov, ktoré začínajú rovnakou hláskou.  

2.     Grafomotorické zručnosti:  

● dieťa dokáže správne uchopiť ceruzku a pero,  

● dokáže kresliť tak, aby čiary boli súvislé a rovné,  

● dokáže prekresliť rôzne jednoduché predmety a znaky (štvorec, kruh, body na kocke, 

a pod.), 

● dokáže vystrihnúť jednoduchý tvar (podľa vodiacich čiar) nožničkami, 

● dokáže nakresliť ľudské telo so všetkými základnými znakmi, 

● pri kreslení používa dominantnú ruku. 

3.     Kognitívne zručnosti: 

● deti začínajú myslieť analyticky, 

● používať základné pojmy pri vyvodzovaní záveru porovnaním a identifikovať rozdiely,  

● začínajú rozumieť vzťahom, súvislostiam, príčinám a následkom, 

● dokážu povedať svoje meno, priezvisko a adresu, 

● dokážu rozprávať riekanky a zaspievať pieseň, 

● matematické zručnosti (používajú základné pojmy pri zoraďovaní, vedia počítať 

a sčítavať predmety až do piatich), 

● dokážu identifikovať polohu a poznajú slová určujúce smer (vpravo, vľavo, hore, dole, 

vpredu, vzadu, medzi, prvý, posledný...)  

4.     Spoločenské zručnosti: 

● dokážu sa sústrediť na hru alebo inú činnosť po dobu 15-20 minút, 

● dokážu ukončiť prácu alebo hru (bez toho, aby opustili alebo zmenili činnosť), 

● dokážu sa prispôsobiť novému prostrediu a novým ľuďom bez väčších ťažkostí, 

● dokážu vytvárať vzťahy s rovesníkmi a nevyhýbajú sa ich spoločnosti, 

● dokážu riešiť spory pokojne, bez použitia fyzickej sily, verbálnej agresie alebo vzdoru, 

● akceptujú autoritu dospelého, 

● necmúľajú si palec, nehryzú si nechty, nežmurkajú ani nepokašliavajú a nezajakávajú 

sa. 

Prijímacie konanie do ročníkov 2.-5. ročníka programu PYP2 - PYP5 



 

 

Pred začatím výberového konanie je nutné vyplniť prihlášku. Ak je voľné miesto, škola zašle 

pozvánku na prijímacie skúšky. Prihlášky platia jeden rok. V ďalšom roku je nutné opäť 

vyplniť prihlášku. 

Kritériá pre výberové konanie korešpondujú s predškolskými požiadavkami.  Výberové 

konanie prebieha vo vyučovacom jazyku anglickom (viď dokument Jazyková politika) 

Prestupové skúšky skúmajú znalosti z predmetov: 

● anglický jazyk 

● matematika 

Pred prestupovými skúškami odošle škola rodičom informácie e-mailom o dátume, čase 

a mieste skúšky. E-mailová komunikácia obsahuje požiadavky na každý predmet v súvislosti 

s ročníkom.  



 

 

Program MYP 

Spojená škola Pankúchova 6, Bratislava je inkluzívnou školou, ktorá si kladie za cieľ 

poskytovať špičkový vzdelávací systém prostredníctvom medzinárodného programu MYP 

v rámci IB.  Program MYP v rámci IB je vyváženým vzdelávacím programom, ktorý 

povzbudzuje žiakov k dosahovaniu vynikajúcich akademických výsledkov. Program MYP 

slúži ako súvislé a komplexne vytvorené školské osnovy, ktoré poskytujú podnetné 

akademické prostredie a rozvíjajú životné zručnosti žiakov vo veku od 11 do 16 rokov. 

Program MYP na Spojenej škole sa skladá z ročníkov PreMYP, MYP 1 – 5, ktoré zodpovedajú 

6. ročníku základnej školy až do 3. ročníka strednej školy. Pravidlá pre prijímacie konanie na 

škole zabezpečujú spravodlivý a transparentný postup pri prijímacom konaní a zamedzujú 

nekalým praktikám a diskriminácii na základe zdravotného postihnutia, pohlavia, náboženstva 

alebo viery. Pravidlá ďalej zabezpečujú dodržiavanie riadneho prijímacieho konania, a to 

v súvislosti s každou prijatou žiadosťou. 

Ciele pravidiel prijímacieho konania 

● zabezpečiť, aby škola získala maximálny počet prijatých žiakov, pokiaľ možno bez 

kompromisov, 

● uplatňovať spravodlivú a transparentnú politiku voči všetkým rodičom. 

● zabezpečiť, aby prijímacie konanie bolo pre rodičov a žiakov jednoduché. 

 

Prijímacie konanie 

1. krok: Predloženie všetkých dokumentov spolu s prihláškou 

Predložte škole nasledujúce dokumenty. 

1. Prihláška s kompletnými údajmi a podpisom rodiča. 

Prihlášky do programu MYP nájdete nižšie. 

https://www.gympaba.sk/admission/?lang=en  

2. Vysvedčenia z predošlých dvoch ročníkov (platí pre všetky ročníky MYP) 

Upozorňujeme, že prijímacie konanie nebude ukončené, ak nepredložíte niektorý z vyššie 

uvedených dokumentov. 

Po odoslaní prihlášky a dokumentov zaregistrujeme žiakov na prijímacie skúšky z anglického 

jazyka a matematiky a na krátky rozhovor. 

 

 

https://www.gympaba.sk/admission/?lang=en


 

 

2. krok: Test z anglického jazyka a matematiky 

Testy sú povinné. Špecifikácia testov bude zverejnená na webovej stránke školy najneskôr 4 

týždne pred skúškou. 

Anglický jazyk: Test je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre osvojovanie jazyka 

v programe MYP.   

Matematika: Test je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami predmetu matematika na 

úrovni programu MYP. 

3. krok: Krátky rozhovor 

Krátky osobný rozhovor prezenčnou (vo výnimočných prípadoch dištančnou) formou je 

povinný. 

O dôvodoch pre dištančný rozhovor rozhodne škola. 

Cieľom rozhovoru je posúdiť schopnosti a odhodlanie žiaka študovať, ako aj zhodnotiť úroveň 

jazykovej kompetencie. 

 

4. krok: Oznámenie o prijatí/neprijatí: 

Škola vás bude informovať o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa poštou alebo e-mailom najneskôr 

7 dní po absolvovaní testu a rozhovoru. 

 

5. krok: Potvrdenie nástupu do školy: 

Po obdržaní oznámenia o prijatí vášho dieťaťa je nutné potvrdiť nástup do školy podpisom 

Potvrdenia o nástupe, a to do doby uvedenej v oznámení o prijatí. 

Kritériá výberového konania pre prijatie do programu MYP 

Anglický jazyk: minimálny bodové hodnotenie 75% 

Matematika:  minimálne bodové hodnotenie 60% 

Rozhovor:  minimálne bodové hodnotenie 70% 

 

Konečné rozhodnutie o prijatí každého uchádzača prijíma riaditeľ školy. 

 

Povinnosti 

Pri zápise na Spojenú školu je rodič alebo opatrovník, prípadne zákonný zástupca povinný 

škole predložiť prihlášku a všetky ostatné dokumenty potrebné na zápis žiaka na štúdium na 

Spojenej škole. 

Koordinátor pre MYP je povinný skontrolovať všetky dokumenty a pripravenosť uchádzača na 

štúdium na Spojenej škole. 



 

 

Učitelia matematiky a jazyka sú povinní pripraviť príslušné prijímacie konanie. 

Uchádzači sú povinní vykonať testy a zúčastniť sa osobného rozhovoru prezenčnou alebo (vo 

výnimočnom prípade) dištančnou formou (online). 

Pedagógovia, špecialisti, rodičia, uchádzači a všetky zainteresované strany sú povinné 

odstrániť akékoľvek prekážky a vytvoriť priateľské prostredie. 

  



 

 

Medzinárodný program IB Diploma 

 

Spojená škola Pankúchova 6, Bratislava je inkluzívnou školou, ktorá si kladie za cieľ 

poskytovať špičkový vzdelávací systém prostredníctvom medzinárodného programu IB 

Diploma (IBDP). Medzinárodný IB Diploma Program je akreditovaný program pre žiakov vo 

veku 16 až 19 rokov. Patrí k uznávaným programom medzi špičkovými univerzitami po celom 

svete. DP je program, ktorý napomáha škole poskytovať žiakom široký rozhľad a hlboké 

znalosti, profitovať z uceleného a systematického prístupu, nadobúdať najmenej dva jazyky, 

excelovať v tradičných akademických predmetoch a skúmať povahu vedomostí 

prostredníctvom jedinečného kurzu teórie poznávania.  IBDP na Spojenej škole, Pankúchova 

6 pozostáva z 1. ročníka DP 1 a 2. ročníka DP 2, ktoré zodpovedajú 4.- 5. ročníku strednej 

školy. Pravidlá pre prijímacie konanie zabezpečujú spravodlivý a transparentný postup pri 

prijímacom konaní a zamedzujú nekalým praktikám a diskriminácii na základe zdravotného 

postihnutia, pohlavia, náboženstva alebo viery.  Pravidlá ďalej zabezpečujú dodržiavanie 

riadneho prijímacieho konania, a to v súvislosti s každou prijatou žiadosťou. 

Ciele pravidiel prijímacieho konania 

● zabezpečiť aby škola získala maximálny počet prijatých žiakov, pokiaľ možno bez 

kompromisov, 

● uplatňovať spravodlivú a transparentnú politiku voči všetkým rodičom, 

● zabezpečiť, aby prijímacie konanie bolo pre rodičov a žiakov jednoduché. 

 

Prijímacie konanie 

 

1. krok: Predloženie všetkých dokumentov spolu s prihláškou 

Predložte škole nasledujúce dokumenty 

1. Prihláška s kompletnými údajmi a podpisom rodiča (právneho zástupcu). Prihlášky 

do programu IBDP nájdete nižšie.  

 

2. Vysvedčenia z predošlých dvoch ročníkov (platí pre interných a externých žiakov) 

Upozorňujeme, že prijímacie konanie nebude ukončené, ak nepredložíte niektorý z vyššie 

uvedených dokumentov. 

2. krok: Hodnotenie akademických výsledkov / test z matematiky a anglického jazyka 

Podmienky prijatia podľa akademických výsledkov 

A. Interní žiaci 

1. Minimálne konečné bodové hodnotenie 4 z každej z nasledujúcich vzdelávacích 

oblastí: jazyk a literatúra; osvojovanie jazyka; jednotlivci a spoločnosť; prírodné vedy 



 

 

a matematika (priemerné bodové hodnotenie platí, ak si žiak zapísal viacero predmetov 

v rámci vzdelávacej oblasti) 

2. Ukončenie osobného projektu a splnenie požiadaviek aktívneho zapájania do 

vzdelávacieho procesu (len žiaci programu MYP) 

 

      B. Žiaci externého programu MYP 

1. Minimálne konečné bodové hodnotenie 4 z každej z nasledujúcich vzdelávacích 

oblastí: jazyk a literatúra; osvojovanie jazyka; jednotlivci a spoločnosť; prírodné vedy 

a matematika (priemerné bodové hodnotenie platí, ak si žiak zapísal viacero predmetov 

v rámci vzdelávacej oblasti) 

2. Ukončenie osobného projektu a splnenie požiadaviek aktívneho zapájania do 

vzdelávacieho procesu 

3. Môžu byť potrebné odporúčania jedného z učiteľov, ktorý vyhodnotí správanie, 

dochádzku, motiváciu a sebadisciplínu 

 

 C. Žiaci externého štúdia mimo programu MYP 

1. Matematika: test z matematických zručností a pojmov  

2. Anglický jazyk: písomný test 

Testy sú povinné Špecifikácia testov bude zverejnená na webovej stránke školy najneskôr 4 

týždne pred skúškou. 

Anglický jazyk: Test je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre jazyk a literatúru 

v programe preDP. 

Matematika: Test je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami predmetu matematika 

v programe preDP.   

3. Môžu byť potrebné odporúčania jedného z učiteľov, ktorý vyhodnotí správanie, 

dochádzku, motiváciu a sebadisciplínu 

 

3. krok: Krátky rozhovor (interní a externí žiaci) 

Každý uchádzač absolvuje rozhovor, ktorého cieľom je posúdiť úroveň odhodlania 

a schopnosti žiaka prevziať osobnú zodpovednosť za svoje štúdium, ako aj úroveň 

a plynulosť hovoreného prejavu v anglickom jazyku. Hlavným cieľom rozhovoru je posúdiť, 

či bude uchádzač prospievať v svojich osobných predmetoch, ale aj hlavných komponentoch 

CAS (kreativita, aktivita, služba), teórii poznania a rozšírenej úvahy. 

 

4. krok: Oznámenie o prijatí/neprijatí:  

Škola vás bude informovať o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa poštou alebo e-mailom najneskôr 

7 dní po vykonaní testu a rozhovoru.  

 

5. krok: Potvrdenie nástupu do školy: 



 

 

Po obdŕžaní oznámenia o prijatí vášho dieťaťa je nutné potvrdiť nástup do školy podpisom 

Potvrdenia o nástupe, a to do doby uvedenej v oznámení o prijatí. 

 

 

Žiaci prestupujúci z iných škôl 

A. Žiaci prestupujúci z iných škôl v programe IBDP sú vítaní. Spojená škola úzko 

spolupracuje s rodičmi a koordinátormi iných programov DP a v prípade potreby 

zabezpečuje hladký prestup. 

B. V prípade, že príslušný predmet alebo úroveň vzdelávania nie je na Spojenej škole 

k dispozícii, budú rodičia nútení hradiť náklady na individuálnu výučbu alebo 

vyučovanie online. 

 

Naša Inkluzívna a jazyková politika odráža našu filozofiu čo najširšieho sprístupňovania 

programu DP pokiaľ ide o využiteľné finančné a profesionálne zdroje (viď dokumenty 

Inkluzívna politika a Jazyková politika). Konečné rozhodnutie o prijatí každého uchádzača 

prijíma riaditeľ školy. 

 

 

 

 

 

 

 


