
 
Kritériá pre prijímanie 

na študijný odbor 7902 J 74  gymnázium - bilingválne štúdium 
v Súkromnom gymnáziu,  Rovná 597/15, 058 01 Poprad  na školský rok 2020/2021 

 
 
Plánovaný počet na prijatie do prvého ročníka: 28  žiakov (1 trieda). 
Prijímaní budú žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií. 
 
Prijatie na základe prijímacej skúšky: 
Žiaci budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky, prospechu v školskom roku 
2018/2019 a v prvom polroku školského roku 2019/2020, dosiahnutých výsledkov vo 
vedomostných súťažiach v  školskom roku 2018/2019 a v prvom polroku školského roku 
2019/2020.  
 
Prijímacia skúška: 
Prijímacia skúška z anglického jazyka bude obsahovo vychádzať zo štátneho vzdelávacieho 
programu predmetu anglický jazyk. Bude zisťovať úroveň nadobudnutých vedomostí, pričom 
bude kladený dôraz aj na schopnosť uchádzača vedieť získané teoretické vedomosti flexibilne 
a kreatívne využiť pri riešení jednotlivých úloh, na schopnosť vedieť nájsť logické súvislosti, 
schopnosť porozumieť textu a tvorivo s ním pracovať. 
 
 Prijímacia skúška sa bude skladať z písomnej a ústnej - konverzačnej časti. Bude trvať 
50 minút (písomná časť 45 minút, ústna – konverzačná časť 5 minút) a bude obsahovať úlohy 
v  rozsahu štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, najmä: 

- jednotné, množné číslo, nepravidelné množné číslo; určitý, neurčitý člen; počítateľné, 
nepočítateľné podstatné mená,  

- synonymá, antonymá 
- privlastňovací pád, 
- prídavné mená, stupňovanie pravidelných a nepravidelných prídavných mien, 
- osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie zámená,  
- základné, radové číslovky, dátumy, určovanie času, 
- príslovky času, predložky miesta, času a pohybu, 
- plnovýznamové, pomocné, modálne slovesá, 
- prítomný jednoduchý, prítomný priebehový, predprítomný, minulý jednoduchý, 

minulý priebehový, budúci čas, tvorenie otázky a záporu  slovies  
  
Témy ústnej – konverzačnej časti: rodina, hobby, šport, bývanie, móda, zdravie, jedlo a 
nápoje, cestovanie. 
 
Počet bodov, ktoré môže uchádzač získať:  50 (40 – za písomnú časť, 10 bodov za ústnu –  
                                                                            konverzačnú časť) 
Žiak musí získať minimálne 50 % z celkového množstva bodov, inak nevyhovel podmienkam 
na prijatie. 
 
 
Hodnotenie študijných výsledkov: 



Prospech za školský rok 2018/2019 a prvý polrok školského roku 2019/2020: 
Priemer do 1,20       6 bodov 
Priemer do 1,40       4 body 
Priemer do 1,60       2 body 
Do hodnotenia prospechu sa nezapočítavajú známky z výchovných predmetov. 
 
Hodnotenie umiestnenia vo vedomostných súťažiach: 
Umiestnenia v školských  rokoch 2018/2019 a 2019/2020: 
1. miesto v okresnom a vyššom kole     5 bodov 
2. miesto v okresnom a vyššom kole     4 body 
3. miesto v okresnom a vyššom kole     3 body 
Pri umiestnení vo viacerých súťažiach sa berie do úvahy len najlepšie umiestnenie a body sa 
pripočítavajú len raz. 
 
Umiestnenie v súťažiach je potrebné doložiť základnou školou overeným dokumentom 
najneskôr do 21. 3. 2020. 
 
Prijatí budú uchádzači, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a v poradí sa umiestnia  
na 1. – 28. mieste. 
 
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe súčtu bodov 

- z prijímacej skúšky, 
- pridelených za študijné výsledky, 
- pridelených za umiestnenia vo vedomostných súťažiach. 

 
Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou: 

- so zníženou pracovnou schopnosťou (doloženou rozhodnutím lekárskej komisie), 
- vyšší počet bodov v teste z anglického jazyka, 
- účasť v súťaži vyššej úrovne,  
- lepší celkový priemerný prospech za školský rok 2018/2019 a prvý polrok školského 

roku 2019/2020.  
 
 
 
Doručenie prihlášok: do 29. 2. 2020 
Prijímacie skúšky: 26. 3. 2020 
 

 

Kritériá pre prijímanie na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 

(päťročný vzdelávací odbor) na školský rok 2019/2020 boli prerokované na zasadnutí 

pedagogickej rady školy.  

 

 

        Mgr. Soňa Svienta 

           riaditeľka školy 

 

 



 


