Tu nalepíte svoje
kódové číslo na prijímacej skúške

Vec: Pozvánka na prijímaciu skúšku
Potvrdzujeme registráciu Vašej prihlášky na štúdium na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch
(ďalej len BGMH ) a zaraďujeme Vás do prijímacieho konania v školskom roku 2016/2017.
Prijímacia skúška sa uskutoční 3. apríla 2017 (v pondelok) o 8:30 hod. v budove BGMH na Komenského
ulici č. 215 v Sučanoch v učebni č.
.
PREZENTÁCIA
Prezentácia sa uskutoční v čase medzi 7:25 - 8:30 hod. v telocvični školy. Žiadame Vás o dodržanie času
prezentácie. Skúšky sa budú môcť zúčastniť len tí uchádzači o štúdium, ktorí potvrdili svoju prítomnosť na prezenčnej
listine. Pri prezentácii je nutné predložiť platný preukaz totožnosti uchádzača (občiansky preukaz, pas ) alebo rodný
list. Bez uvedeného dokladu Vám nebude dovolené vykonať prijímaciu skúšku. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť,
že po zaprezentovaní sa nie je uchádzačom dovolené opustiť budovu školy až do skončenia prijímacích skúšok o 12:00
hod. Zákonným zástupcom je vstup do budovy školy dovolený iba do vymedzených priestorov na prízemí školy v čase
prezentácie. Počas prezentácie budú uchádzačov a rodičov usmerňovať pedagogickí zamestnanci a prefekti – žiaci
školy, ktorí Vám v prípade potreby budú nápomocní aj v iných situáciách. S dôverou sa môžete na nich obrátiť.
Zároveň Vás žiadame, aby ste rešpektovali ich pokyny. Pohyb v iných priestoroch školy a po prezentácii nebude
rodičom dovolený.
PRIJÍMACIA SKÚŠKA
Na prijímaciu skúšku si prineste túto pozvánku na prijímaciu skúšku, modro píšuce pero (aj náhradné)
a prezuvky. Počas skúšky nie je dovolené používať mobilné telefóny (zapnuté alebo v pohotovostnom režime bez
zvonenia) a iné pomôcky zvýhodňujúce uchádzača o štúdium.
Používanie nedovolených pomôcok ako aj
nerešpektovanie pokynov administrátorov počas skúšky je dôvodom na prerušenie a vylúčenie zo skúšky.
Každý uchádzač dostane dva odpoveďové hárky (ku každej časti testu jeden), sadu predtlačených čiarových
kódov, identifikačné tlačivo (určené na spätnú identifikáciu žiaka po vyhodnotení testu), dokument „Pokyny pre
žiakov“, čistý hárok papiera s pečiatkou školy (slúži ako pomocný papier pre žiaka) a testovací zošit.
ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ
Organizácia a hodnotenie prijímacej skúšky bude prebiehať podľa informácií, ktoré sú uvedené v dokumente
Prijímacie konanie na štúdium na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu (IRA_BGMH_02/2016_POR).
Na začiatku prijímacej skúšky dostanete 6 ks samolepiek s čiarkovým a číselným kódom. Týmito samolepkami
označíte svoje odpoveďové hárky, identifikačnú kartu a pozvánku na prijímaciu skúšku. Svoju pozvánku s nalepeným
kódom si starostlivo uschovajte, pretože pod týmto kódom budú zverejnené výsledky prijímacej skúšky na výveske
BGMH v Sučanoch a web sídle školy. Výsledky prijímacieho konania s uvedením informácie o prijatí, resp.
neprijatí budú zverejnené rovnakým spôsobom najneskôr do troch pracovných dní od konania prijímacej skúšky.
Písomné rozhodnutie o prijatí či neprijatí Vám bude zaslané poštou. Zákonný zástupca si rozhodnutie môže prevziať aj
osobne v kancelárii školy.
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, bude termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium oznámený spolu
s doručením rozhodnutia o prijatí.
Riaditeľ školy na požiadanie umožní nazrieť do písomnej práce uchádzača jeho zákonnému zástupcovi; ak ide
o uchádzača, ktorý je žiakom základnej školy, aj učiteľovi ZŠ. Táto možnosť bude poskytnutá dňa 6. apríla 2017 od
15:00 do 16:30 hod. v BGMH v Sučanoch.
INFORMÁCIE O PRIDELENÝCH BODOCH
Body sú pridelené v súlade s kritériami pre prijímacie skúšky. Prosíme Vás, skontrolujte si pridelené body.
V prípade, že zistíte nezrovnalosť v počte pridelených bodov, upozornite nás o tom prosím písomne (aj emailom) obratom alebo najneskôr v deň prijímacej skúšky do 9:00 hodiny.
Predmetové olympiády

Výchovno-vzdelávacie výsledky
prospech

Spolu

správanie

Želáme Vám úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

RNDr. Vasil Dorovský

riaditeľ školy

