Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka päťročného bilingválneho
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v Gymnáziu Federica Garcíu
Lorcu na Hronskej ul. č.3 v Bratislave pre školský rok 2021/2022 v ďalšom
termíne na nenaplnený počet miest.
Riaditeľka Gymnázia Federica Garcíu Lorcu na Hronskej č. 3 v Bratislave v zmysle
§ 66 ods. 7 zákona č. 245/208 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje kritériá na prijatie
do 1.ročníka päťročného slovensko-španielskeho bilingválneho vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania (7902 J 74 ) pre školský rok 2021/2022 v ďalšom termíne na
nenaplnený počet miest (7 miest) pre žiakov nasledovným spôsobom:

Podmienky pre prijatie:
-

-

Registrácia kompletne vyplnenej prihlášky podľa § 63 ods. 6 školského zákona
spolu s prílohami (diplomy, resp. osvedčenia z olympiád alebo súťaží) na tunajšej
škole do 15.júna 2021.
Úspešne vykonaná prijímacia skúška a umiestnenie sa v poradí 1.- 7.

Termín prijímacej skúšky:

22.jún 2021 o 9,00 hod.

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:
Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky: písomný test zo všeobecných jazykových
schopností a logického myslenia pozostávajúci z úloh s výberom správnej odpovede
a doplňovaním odpovede. Písomný test bude obsahovať úlohy na overenie vnímavosti na
jazyky, verbálne schopnosti, slovnú zásobu, analytické schopnosti, ale aj úlohy zo
slovenského jazyka a literatúry, prácu s údajmi a logické matematické myslenie.
(Úlohy zo slovenského jazyka a literatúry podľa platných učebných osnov základnej školy
v súlade s platnými úpravami a usmerneniami MŠVVaŠ SR a ŠPÚ v Bratislave vrátane
príslušnej časti prebiehajúceho 8.ročníka a podľa štátneho vzdelávacieho programu pre
2.stupeň základnej školy ISCED 2).
Dĺžka prijímacej skúšky: písomný test v dĺžke 70 minút
Žiak môže používať len písacie potreby.
Kritériá pre prijatie žiakov na základe prijímacej skúšky:
Na písomnej prijímacej skúške môže žiak získať najviac 80 bodov, a to:
Kritériá pre prijatie:
a) Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky:
úspešné vykonanie prijímacej skúšky – uchádzač, ktorý získa minimálne 40 bodov z
písomného testu.
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neúspešné vykonanie prijímacej skúšky – uchádzač, ktorý získa menej ako 40 bodov
z písomného testu.
b) Zohľadnenie študijných výsledkov:
Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku sa do celkového hodnotenia
započítajú za prospech v základnej škole naviac preferenčné body podľa známok
z koncoročnej klasifikácie zo 7.ročníka a z polročnej klasifikácie z 8.ročníka (v prípade
žiakov, ktorí sú v 8.ročníku – z koncoročnej klasifikácie zo 6.ročníka a z polročnej
klasifikácie zo 7.ročníka) nasledovne:

Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Cudzí jazyk
(v prípade dvoch cudzích
jazykov sa započíta lepšia
známka)
Biológia
Dejepis
Geografia, Fyzika, Chémia
(z uvedených predmetov sa
započíta jedna najlepšia
známka)

Známky koniec
7.ročníka,
resp. koniec 6.ročníka
výborný chválitebný
2b
1b
2b
1b

Známky polrok
7.ročníka,
resp. polrok 8.ročníka
výborný chválitebný
2b
1b
2b
1b

2b

1b

2b

1b

2b
1b

1b
0b

2b
1b

1b
0b

1b

0b

1b

0b

Za každý stupeň zníženej známky zo správania podľa údajov v prihláške sa žiakovi
odráta 5 bodov.
c) Zohľadnenie súťaží:
Za úspešnosť prihlásených žiakov v priebehu posledných dvoch ročníkov v okresnom
a vyšších kolách predmetových olympiád z MAT, FYZ, CHEM, BIO, GEG, SJL,
cudzieho jazyka, technickej olympiády, Pytagoriády, matematickej olympiády Pangea
(celoslovenské kolo), súťaže Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a Európa v škole
žiak získa body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítavajú body len za
najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže v školských rokoch 2019/2020
a 2020/2021:
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto
úspešný riešiteľ/účasť

okresné kolo
5
4
3
1

Body
krajské kolo
10
9
8
6

celoštátne kolo
14
13
12
10
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Úspešnosť musí žiak preukázať originálom alebo overenou kópiou diplomu
(osvedčenia) príslušnou základnou školou, ktorú žiak navštevuje. Tieto doklady je
potrebné priložiť ako prílohu k prihláške najneskôr v deň konania prijímacích
skúšok do 11,00 hod. Výsledky športových a iných súťaží a prílohy dodané po
termíne sa nebudú brať do úvahy.
Rozhodovanie o prijatí:
O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa
súčtu získaných bodov za:
a) výsledky písomného testu,
b) prospech a správanie prihlásených žiakov,
c) úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach.
V prípade rovnosti súčtu bodov u viacerých žiakov budú postupne uplatnené nasledovné
kritériá:
a) podľa § 67 ods. 3 školského zákona bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa
rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú
schopnosť. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti uchádzač odovzdá spolu
s prihláškou,
b) žiak je sirota alebo polosirota,
c) dosiahol väčší počet bodov na prijímacej skúške z písomného testu,
d) dosiahol lepšie výsledky v súťažiach a olympiádach,
e) dosiahol lepšie študijné výsledky zo SJL, MAT a CUJ (súčet za dva školské roky) v
ZŠ - podľa tabuľky v bode 3 b),
f) dosiahol lepšie študijné výsledky zo všetkých predmetov (súčet za dva školské roky)
na ZŠ - podľa tabuľky v bode 3 b).
Ďalšie informácie:


V zmysle § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov
podľa výsledkov prijímacieho konania na www.gymhron.sk .



Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade dňa 01.06. 2021.



Naša škola neorganizuje a ani nikoho nepoverila organizovaním prípravných kurzov
na prijímacie skúšky.



Pre mimobratislavských záujemcov je možnosť ubytovania v stredoškolských
internátoch.



Štúdium v gymnáziu je bezplatné.



Informácie o našej škole a prijímacích skúškach nájdete na internetovej stránke
www.gymhron.sk

Bratislava, 01.júna 2021
RNDr. Marcela Dlugošová, v.r.
riaditeľka
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