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PODMIENKY A KRITÉRIÁ
PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
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 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v študijnom
odbore 7902 J 00 – gymnázium:
1. V školskom roku 2021/2022 otvoríme:
• jednu triedu 1. ročníka s počtom žiakov 17
2. Prijímacie konanie
• na základe prijímacej skúšky – každý žiak, ktorý sa uchádza o prijatie na
štúdium vykoná písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk
a literatúra a matematika
3. Termín prijímacej skúšky
• 1. termín – 3. máj 2021 (pondelok)
• 2. termín – 10. máj 2021 (pondelok)
4. Obsah prijímacej skúšky bude tvorený podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2.
stupeň základnej školy ISCED 2 vrátane príslušnej časti prebiehajúceho 9. ročníka.
5. Rozsah prijímacej skúšky:
• slovenský jazyk a literatúra – 45 minút
• matematika
– 45 minút
6. Pri posudzovaní dosiahnutých výsledkov budú participovať na celkovom hodnotení
uchádzača:
• výsledky zo ZŠ – prospech v predmetoch slovenský jazyk a literatúra,
matematika, cudzí jazyk, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis za 8. ročník
2. polrok a za 9. ročník 1. polrok. Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet
v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ alebo slovné hodnotenie, bude
toto nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka,
v ktorom bol žiak hodnotený známkou
– 30 bodov
• výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
– 30 bodov
• výsledky prijímacej skúšky z matematiky
– 30 bodov

•

umiestnenia na predmetových
a medzinárodných umiestnenia

olympiádach

a súťažiach,

celonárodných
– 10 bodov

7. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
• 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,
• uprednostnený bude žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky zo
slovenského jazyka a literatúry,
• uprednostnený bude žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky z
matematiky,
• uprednostnený bude žiak, ktorý má väčší počet bodov za študijné výsledky na ZŠ
z cudzieho jazyka.
8. 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 na základe aktuálnych pokynov
ministra školstva, vedy výskumu a športu.
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