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_________________________________________________________________________
PODMIENKY A KRITÉRIÁ
PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom
Bratislavského samosprávneho kraja určujem nasledovné podmienky a kritériá pre prijímanie uchádzačov
do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu:
1. V školskom roku 2017/2018 otvoríme:
 jednu triedu 1. ročníka s počtom žiakov 20
2. Prijímacie konanie
 bez prijímacej skúšky – uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.
ročníka základnej školy – Testovanie 9 dosiahli v každom predmete samostatne
(matematika a slovenský jazyk a literatúra) úspešnosť najmenej 90%



na základe prijímacej skúšky – každý žiak, ktorý sa uchádza o prijatie na
štúdium vykoná písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk
a matematika. Obsah prijímacej skúšky bude tvorený podľa štátneho
vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2

3. Termín prijímacej skúšky
 1. termín - 9. máj 2017 (utorok)
 2. termín - 11. máj 2017 (štvrtok)
4. Obsah prijímacej skúšky bude tvorený podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2.

stupeň základnej školy ISCED 2
5. Rozsah prijímacej skúšky:
 slovenský jazyk - 45 minút
 matematika
- 45 minút
6. Pri posudzovaní dosiahnutých výsledkov budú participovať na celkovom hodnotení
uchádzača:
 výsledky zo ZŠ (prospech v predmetoch SJ, CJ1, CJ2, M, F, CH, B, D, G, On
za 8. ročník 2. polrok a za 9. ročník 1. polrok)
20 %
 výsledky celoštátneho testovania 9
20 %
 výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka
30 %
 výsledky prijímacej skúšky z matematiky
30 %

umiestnenia na olympiádach a súťažiach
v prípade zhodných výsledkov
7. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov. Termín, miesto a spôsob zápisu, rovnako
podpísanie „Zmluvy o štúdiu“ medzi SG ESPRIT a zákonným zástupcom žiaka bude
zákonným zástupcom prijatých uchádzačov oznámený.
V Bratislave 24. 01. 2017

Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy

