
5 - ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM 

 

Študijný odbor:  7902 J 74  gymnázium  - bilingválne štúdium 

 

Vyučovací jazyk:                                                        slovensko - anglický 

Počet otváraných tried pre školský rok 2020/2021:   1 trieda  (28 žiakov) 

Kritériá prijímania budú zverejnené:               do  20. januára 2020 

Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ:               do 20. februára 2020 

 

Termín prijímacej skúšky: 16.03.2020 

 

Prijímacia skúška je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Talentová prijímacia skúška 
pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a z písomného testu z 
jazykových schopností.   

Písomný test zo všeobecných študijných predpokladov testuje ovládanie základného učiva na 
úrovni ISCED 2 a logické myslenie. Písomný test prebieha v slovenskom jazyku. Maximálny počet 
bodov je 60. Čistý čas na vypracovanie testu je 45 minút.  

Písomný test z jazykových schopností je v anglickom jazyku a testuje vedomosti na úrovni ISCED 
2 (t.j. úroveň A2 - Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti). Maximálny 
počet bodov je 40. Čistý čas na vypracovanie testu je 35 minút.  

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 
• zisk aspoň 50% bodov z maximálneho počtu (test všeobecných študijných predpokladov 

aspoň 30 bodov,  test z jazykových schopností aspoň 20 bodov), 

• ostatní žiaci a žiačky (pod 50% bodov) sú neúspešní,  

• úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na štúdium, ktoré je 
obmedzené počtom miest, 

• prijímacie testy je povinný vykonať každý uchádzač/ka sám. 

Žiaci a žiačky s ŠVVP 

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s 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 z 
odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.  

Prípadná neúčasť na prijímacích skúškach 
Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. ochorenie – lekárske 
potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania 
prijímacej skúšky do 8:00 na riaditeľstve školy. Následne bude stanovený termín náhradného 
konania prijímacích skúšok. 



 

Obsah a organizácia štúdia 

• 1. ročník je zameraný predovšetkým na jazykovú prípravu (12 hodín anglického jazyka 
týždenne). 

• V 2. - 5. ročníku sa 4  predmety vyučujú v anglickom jazyku (dejepis, chémia, umenie a 
kultúra, globpro). 

• Žiaci si ako druhý cudzí jazyk môžu vybrať nemecký jazyk alebo španielsky jazyk. 

 

Ukončovanie štúdia 

•  bilingválna maturita  prebieha v dvoch etapách: 

4. ročník    - písomná a ústna skúška zo slovenského jazyka a literatúry. 

5. ročník   - písomná a ústna skúška z anglického jazyka a literatúry (úroveň C1 Spoločného 
európskeho referenčného rámca) 

                  - ústna skúška z dvoch predmetov podľa výberu žiaka.  

 


