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Kritériá prijímacej skúšky na štúdium v školskom roku 2023/2024 

 
V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. a ďalšou platnou legislatívou určujem podmienky prijatia                                            

na štúdium na Gymnázium, Bilíkova 24,  Bratislava. 
 

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM (79 02 J) 
(pre uchádzačov z 5. ročníka základných škôl) 

 

Forma skúšky : písomné testy  

Test 1: úlohy zo slovenského jazyka a literatúry 

Test 2:  úlohy z matematiky 

Obsah a rozsah skúšok: pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu – 

ISCED 1, 2 (1. až 5. ročník ZŠ) 

 Bodovanie pri prijímacích skúškach: 

Žiak má možnosť získať maximálne 280  bodov, a to: 

• maximálne 100 bodov z testu 1 

• maximálne 100 bodov z testu 2 

• maximálne 40 bodov za  individuálne aktivity (dosiahnuté výsledky v olympiádach z 

predmetov matematika, biológia, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, cudzí 

jazyk, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Pytagoriáda v školskom roku 2021/2022 a 

2022/2023 

 

• za 1.-3. miesto v celoštátnom kole 20 bodov   

• za 1.-3. miesto v krajskom kole 10 bodov   

• za 1.-3. miesto v okresnom kole 5 bodov   

Hodnotí sa najvyššie umiestnenie – výsledky jednotlivých postupových kôl sa nesčítavajú. Úspešnosť 

v olympiádach musí byť uvedená na prihláške, potvrdená základnou školou. 

• maximálne 40 bodov za študijné výsledky – za prospech zo základnej školy budú pridelené 

preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie zo 4. ročníka a z polročnej 

klasifikácie z 5. ročníka. Body budú pridelené nasledovne: 
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➢ Slovenský jazyk a literatúra - známka výborný 5 bodov 

                                            - známka chválitebný 3 body 

➢ Matematika  - známka výborný 5 bodov 

                     -  známka chválitebný 3 body 

➢ Cudzí jazyk (v prípade dvoch cudzích jazykov sa započítava lepšia známka) 

                               -  známka výborný 5 bodov 

                     -  známka chválitebný 3 body 

➢ Za výborný prospech (samé jednotky) v školskom  roku 2021/2022 a 2022/2023   5 bodov  

 

V prípade zníženej známky zo správania (v 4. a 5. ročníku ZŠ) sa uchádzačovi odpočítajú body:  

Znížená známka zo správania: na 2. stupeň - 20 bodov 

              na 3. stupeň - 30 bodov 

              na 4. stupeň - 40 bodov 

Slovné hodnotenie bude prevedené na známku v zmysle Metodického pokynu 22/2011 na hodnotenie 

žiakov ZŠ.   

 

Podmienka úspešného vykonania skúšok: 

Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa z testu 1 minimálne 50 bodov a z testu 2 minimálne 

50 bodov. 

Podmienky prijatia: 

1/ Podľa celkového počtu bodov (súčet bodov za test 1 a za test 2 a bodov za individuálne aktivity 

a študijné výsledky) sa zostaví poradie úspešných uchádzačov.  

2/ V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodnú o celkovom poradí nasledujúce 

kritériá:  

➢ podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 67 ods.3 

bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť 

➢ v prípade, že nebude možné rozhodnúť podľa predchádzajúceho bodu, zoberie sa do 

úvahy v nasledujúcom poradí: 
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1. vyšší počet bodov uchádzača v druhom teste 

2. v prípade rovnosti vyšší počet bodov uchádzača v prvom teste 

3. v prípade rovnosti  vyšší počet bodov uchádzača  za individuálne aktivity           

(bodovanie je uvedené v predchádzajúcej časti) 

4. v prípade rovnosti  bodov vyšší počet bodov uchádzača  za študijné výsledky      

(bodovanie je uvedené v predchádzajúcej časti)  

Uchádzači s rovnakým počtom bodov, ktorých nebude možné zoradiť do poradia ani po 

zohľadnení predchádzajúcich bodov, vykonajú doplňujúci test na určenie poradia. 

 

Ďalšie informácie:  

• prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov treba ospravedlniť najneskôr v 

deň konania prijímacích skúšok do 11.00 h na riaditeľstve školy (v prípade ochorenia doklad 

od lekára nesmie byť starší ako 3 dni). Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet 

neprítomných uchádzačov ospravedlnených riaditeľom školy. Po vykonaní skúšok v 

náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z 

takto vytvoreného poradia bude doplnený počet prijatých uchádzačov  

• žiak so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami bude mať úpravu prijímacej skúšky 

len na základe vyplneného kódu vzdelávania uchádzača so ŠVVP v prihláške 

• bližšie informácie o škole a prijímacích skúškach nájdete na https://gymbilba.edupage.org/  

 

 

Bratislava 30.11.2022                                  Mgr. Daniel Kasala v.r.  

                        riaditeľ školy   

https://gymbilba.edupage.org/
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