Otázka: Dobrý deň som žiakom 8. ročníka na základnej škole a chcel som sa opýtať, že čo je
lepšie ísť na školu z 8. alebo 9. ročníka? Ďakujem
Odpoveď: Ťažká odpoveď. To si musíš zvážiť Ty sám, prípadne sa poradiť s rodičmi.
Výhodou môže byť, že máš o nejaký pokus v 8. ročníku navyše oproti 9. ročníku a tiež, že
môžeš byť stredoškolákom o rok skôr. V prvom ročníku máme vždy žiakov nielen z 9.
ročníka ale aj z 8. ročníka. Na druhej strane treba konštatovať, že deviataci sú vo všeobecnosti
trochu lepšie pripravení a zrelší. Je to na Tebe. Príď na Deň otvorených dverí, môže Ti to
pomôcť pri rozhodovaní. Všetko dobre a úspešný štart v novom školskom roku.
Otázka: Dobrý deň chcel som sa spýtať, že tento rok sa kedy bude u vás konať deň
otvorených dverí. Ďakujem
Odpoveď: Deň otvorených dverí na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bude
23. novembra 2017. Na DOD sa bude treba prihlásiť vopred, preto je nutné sledovať našu
webovú stránku (koncom októbra), kedy sa otvorí prihlasovací formulár.
Otázka: Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať , že z čoho sa robia skúšky ? Viem , že sa píšu
z anglického jazyka. Je to všetko alebo nie? (Na vašej stránke som nič o testoch nenašla)
Ďakujem.
Odpoveď: O forme, organizácii a obsahu prijímacích skúšok je možné získať informácie z
dokumentu Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu alebo
odpovedí na otázky uchádzačov na webovom sídle školy. Dokumenty súvisiace s prijímacím
konaním budú na našom webe aktualizované do konca októbra.
Otázka: Mohli by ste mi poslať testy z Matematiky na prijímacie skúšky z minulých rokov?
Odpoveď: Testy z prijímacích skúšok z minulých rokov môžu uchádzači o štúdium riešiť v
rámci Dňa otvorených dverí v časti "Pretestovanie" (test roku 2017) a na programe
Pretestovanie (roky 2017-2012), ktorý organizuje ZRPŠ, o.z. a Študijný fond, n.o. pri
Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu. Testy z prijímacích skúšok podliehajú obchodnej
zmluve medzi dodávateľom testov a našou školou, ktorá nedovoľuje testy predávať,
publikovať, šíriť ich obsah ap. Uchádzači ich môžu používať v prostredí našej školy napríklad
pri prezentačných alebo prípravných projektoch.
Otázka: Žiaci 8.ročníka robia skúšky aj z učiva pre 9. ročník?
Odpoveď: Prijímacie skúšky na bilingválne vzdelávanie s 5-ročným štúdiom sú talentové.
Cieľom skúšky je zistiť úroveň kompetencií uchádzačov o štúdium a predpoklady zvládnuť
štúdium akademických predmetov v anglickom jazyku. Pri konštrukcii testových položiek sa
vychádza z obsahu učiva základnej školy. Všetci uchádzači vykonávajú rovnakú skúšku za
rovnakých podmienok.
Otázka: Moja dcéra by chcela študovať na vašej skole. Preto by ma zaujímalo všetko, čo
súvisí s prijatím žiaka na vašu školu - deň otvorených dverí, organizovanie nejakých
seminárov pre žiakov pred prijimačkami, termín podania prihlášok atd.
Odpoveď: Deň otvorených dverí na BGMH v Sučanoch bude 23. novembra 2017. K tomuto
termínu sú plánované a pripravované všetky základné dokumenty a materiály súvisiace s
prijímacím konaním a prijímacími skúškami v tomto školskom roku.
Prijímacie skúšky sa budú konať 26. marca 2018 (pondelok). Pre uchádzačov o štúdium na
BGMH sa každoročne organizuje program "Pretestovanie", na ktorom si žiaci môžu precvičiť
testové položky z prijímacích skúšok na naše gymnázium z predchádzajúcich rokov.
Vzhľadom na uvedené vyššie, termíny "Pretestovania" a ďalšie podmienky s tým súvisiace
budú zverejnené na DOD dňa 23. novembra 2017.

Otázka: Chcel by som sa informovať o možnosti a spôsobe registrácie na deň otvorených
dverí /23. novembra 2017/ v roku 2017 vo Vašej škole.
Odpoveď: Registrovať sa na deň otvorených dverí bude možné po 15. októbri a to
elektronicky. Vzhľadom na to, že program sa ešte dolaďuje, nie je možné termín zverejnenia z
našej strany spresniť, ale radi by sme dodržali dátum registrácie.

