GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, VAZOVOVA 6,
BRATISLAVA

Podmienky prijímacieho konania
do 1. ročníka 5-ročného slovensko – anglického vzdelávacieho programu
(študijný odbor 7902 J 74 – gymnázium - bilingválne štúdium)

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade Gymnázium Jána Papánka prijíma uchádzačov
na štúdium od 1.ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia zmysle nasledujúcich podmienok
prijímacieho konania.

I. Prijímacie konanie
O štúdium v 1. ročníku 5-ročného štúdia sa môže uchádzať každý žiak 8. ročníka a 9. ročníka
ZŠ, ktorý bude mať u nás riadne zaevidovanú prihlášku. Termíny konania prijímacích
skúšok určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich
konania.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v
riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni
augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca
neplnoletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 h.
Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého
ročníka.
Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na
vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a
prevencie nie staršiu ako dva roky.
V zmysle § 65 ods. 2 školského zákona riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade
rozhodla, že v prijímacom konaní do 1.ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia sa
zohľadňujú nasledujúce kritériá:
1. Výsledok písomnej prijímacej skúšky.
2. Umiestnenie v predmetových olympiádach a Pytagoriáde.
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Body za jednotlivé kritériá prijímacieho konania sa prideľujú takto:
Žiak získava body za:
1.

výsledok
písomnej
prijímacej
skúšky

Spôsob prideľovania bodov:
Maximálne 100 bodov
Prijímacia skúška je písomná
a zameraná na overenie
špeciálnych schopností.
Pozostáva z dvoch
samostatných testov:
test všeobecných študijných
predpokladov (60 bodov)

+

a
test jazykových schopností
(40 bodov).
Žiak úspešne vykonal
prijímaciu skúšku iba vtedy,
ak získal z každého testu
najmenej 40 % z
maximálneho počtu bodov.

2.

umiestnenie
v predmetových
olympiádach a
Pytagoriáde

Predmetové olympiády:
1.miesto – 10 bodov
2.miesto – 8 bodov
3.miesto – 7 bodov

+

Prijímacia skúška je písomná.
Skúška zo všeobecných
študijných predpokladov trvá 45
minút a pozostáva z úloh
zameraných na logické myslenie;
čítanie s porozumením; prácu
s rôznymi druhmi súvislých
a nesúvislých textov; jazykový cit
a pod.
Žiaci môžu používať len
rysovacie potreby a kalkulačku
(bez programovateľných
funkcií!).
Skúška z jazykových schopností
trvá 35 minút a overuje
dosiahnutie úrovne A2
Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazykové
znalosti.

Započítavajú sa body za okresné
a vyššie kolá predmetových
olympiád, Pytagoriády
Započítavajú sa:
uchádzačom z 8.ročníka ZŠ
umiestnenia za 7. – 8.ročník;
uchádzačom z 9.ročníka ZŠ
umiestnenia za 8. – 9.ročník.
Uchádzač musí priložiť
k prihláške originál diplomu,
respektíve osvedčenia o
umiestnení alebo jeho overenú
kópiu.

= Súčet získaných bodov určuje umiestnenie žiaka v zozname uchádzačov o štúdium.
Po spočítaní bodov za prijímacie skúšky a umiestnenia v súťažiach sa stanoví poradie
uchádzačov podľa celkového počtu získaných bodov.
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V prípade rovnosti bodov rozhodne kritérium:
1. vyšší počet získaných bodov v teste na overenie jazykových schopností;
2. lepší priemer známok z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk;
matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia. Uchádzačom z 8.ročníka ZŠ sa
zohľadňuje výročné vysvedčenie zo 7.ročníka a vysvedčenie za 1.polrok 8.ročníka;
uchádzačom z 9.ročníka ZŠ sa zohľadňuje výročné vysvedčenie z 8.ročníka a
vysvedčenie za 1.polrok 9.ročníka ZŠ.
3. potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení žiaka odovzdané spolu s prihláškou.

II.

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

O prijatí uchádzača na štúdium rozhodne riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacieho
konania.
Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov
podľa
výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom
školstva.
Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených
podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač
vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonný zástupca uchádzača
písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od
termínu zverejnenia výsledku prijímacieho konania, ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa
vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú
platnosť.
Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať v
lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Podmienky a kritériá prijímacieho konania boli sformulované v súlade so zákonom NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a boli prerokované pedagogickou radou dňa 26. januára 2022.

Bratislava 24. február 2022

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.
riaditeľka školy
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