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Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Prijímacie konanie na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu (ďalej len BGMH) sa
koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom
č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom č.71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a rozhodnutia
ministra školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý podľa § 150 ods. 8
zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) dňa
29. apríla 2020 určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných
školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Článok 2
Predpoklady prijatia na vzdelávanie
(1)
Do prvého ročníka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu môžu byť prijatí uchádzači,
ktorí:
a)
získali primárne vzdelanie, v školskom roku 2019/2020 úspešne ukončili ôsmy ročník
vzdelávacieho programu základnej školy a splnili podmienky prijímacieho konania na BGMH,
b)
získali nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka
ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy
( úspešne ukončili deviaty ročník základnej školy) a splnili podmienky prijímacieho konania
na BGMH,
c)
získali nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci
z ôsmeho ročníka základnej školy a splnili podmienky prijímacieho konania na BGMH,
d)
získali nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním štvrtého ročníka
osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole.
(2)
Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej
strednej školy.

Článok 3
Organizácia prijímacieho konania
(1)
Riaditeľka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany, prijme
na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium do prvého ročníka
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v školskom roku 2019/2020 96 žiakov - uchádzačov o štúdium zo základnej školy do
štyroch tried.
(2)
O štúdium na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu sa môžu uchádzať žiaci, ktorí
spĺňajú predpoklady prijatia na vzdelávanie v súlade s ods. 3 § 62 školského zákona a to:
a) žiaci, ktorí získali primárne vzdelanie a v školskom roku 2019/ 2020 navštevujú ôsmy
ročník základnej školy,
b) žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú deviaty ročník základnej školy,
c) žiaci, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie.
(3)
Do prijímacieho konania boli zaradení všetci uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú
predpoklady uvedené v ods. 2 a podali si prihlášku na štúdium na strednej škole.
a)
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podal prihlášku riaditeľovi
základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2020. Riaditeľ základnej školy odoslal
prihlášku na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch do 28. februára 2020.
b)
Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podal prihlášku priamo na Bilingválne
gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch do 28. februára 2020. Jeho prospech uvedený
v prihláške potvrdila základná škola, ktorú navštevoval alebo k prihláške pripojili svoje
vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.
c)
Pri podaní prihlášky na štúdium na strednú školu poštou rozhodoval dátum odoslania
na pečiatke pošty.
d)
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojil k prihláške vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti študovať študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.
(4)
Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorých prihláška bola presunutá
z inej strednej školy v súlade s rozhodnutím ministra školstva , vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky zo dňa 29. apríla 2020:
a)
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020
požiadať školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu na iný študijný odbor,
iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
b)
Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak
uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy
o presun prihlášky na vzdelávanie podľa písm. a) tohoto odseku. Rozhodujúci je dátum
doručenia strednej škole.
(5)
Na prihláške na štúdium na strednú školu sa vyžadujú tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko, rodné číslo uchádzača o štúdium, vyučovací jazyk, štátne
občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka
na základnej škole, výsledky z predmetových olympiád,
b) meno a priezvisko, adresa a telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádzača.
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(6)
Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška :
a) bola úplne a správne vyplnená, potvrdená základnou školou, podpísaná pedagogickým
zamestnancom základnej školy zodpovedným za osvedčenie správnosti a úplnosti
údajov v prihláške podpísaná zákonným zástupcom a uchádzačom a podaná do 28.
februára 2020,
b) bude presunutá z inej strednej školy podľa ods. 4 tohto článku.
Kritériá prijímacieho konania
Článok 4
Zohľadnenie študijných výsledkov
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok za
posledné dve klasifikačné obdobia nasledovne:
a)
u uchádzačov z 8. ročníka z koncoročnej klasifikácie za 7. ročník a polročnej
klasifikácie za 8. ročník základnej školy,
b)
u uchádzačov z 9. ročníka z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej
klasifikácie za 9. ročník základnej školy.
(1) Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
a) slovenský jazyk a literatúra,
b) matematika.
(2) Profilové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
a)

prvý profilový predmet: anglický jazyk

(3) Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
a) prvý doplnkový predmet: prírodopis / biológia
b) druhý doplnkový predmet: dejepis
c) tretí doplnkový predmet: fyzika
(4)

Prospech
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Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo
všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
a) žiak 9. ročníka v 8., 7. a 6. ročníku,
b) žiak 8. ročníka v 7., 6. a 5. ročníku.

Článok 5
Predmetové olympiády
(1)
Uchádzačovi budú pridelené body za umiestnenia na 1. až 5. mieste v okresnom
alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku v predmetových olympiádach:
a) olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre,
b) olympiáda v anglickom jazyku,
c) olympiáda v nemeckom jazyku,
d) olympiáda vo francúzskom jazyku,
e) olympiáda v ruskom jazyku,
f) olympiáda v španielskom jazyku,
g) dejepisná olympiáda,
h) matematická olympiáda,
i) fyzikálna olympiáda,
j) chemická olympiáda,
k) biologická olympiáda,
l) geografická olympiáda,
m) technická olympiáda
a v Pytagoriáde.
(2)
Body za umiestnenia v predmetových olympiádach podľa ods. 1 tohto článku budú
pridelené nasledovne:
kolo
okresné
krajské

umiestnenie / počet bodov
1.
2.
3.
4.
10
8
6
5
20
18
16
15

5.
4
14

(3)
Uchádzačovi bude pridelených za umiestnenia v predmetových olympiádach podľa
ods. 1 a ods. 2 tohto článku maximálne 100 bodov.
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Článok 6
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
(1)
Uchádzačovi budú pridelené body za celonárodné a medzinárodné umiestnenia v 8.
a 9. ročníku v predmetových olympiádach podľa ods. 1 článku 5.
(2)

Body za umiestnenia budú pridelené nasledovne:
úroveň súťaže

celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ
medzinárodné kolo
(3)

1.
40
80

umiestnenie / počet bodov
2.
3.
4.
5.
36
32
30
28
70
60
50
40

Uchádzačovi bude pridelených za celonárodné a medzinárodné umiestnenia podľa ods.
1 a 2 tohto článku maximálne 100 bodov.

Článok 7
Vlastné kritérium školy
(1)
Uchádzačovi budú pridelené body za umiestnenia na 1. až 5. mieste a úspešné
absolvovanie v predmetových olympiádach podľa ods. 1 článku 5 a ďalších súťažiach okrem
predmetových olympiád podľa ods. 1 článku 5, ktoré sa konali v čase od 1. 9. 2015.
Uchádzač musí zaslať požadované doklady do 20. 5. 2020 prostredníctvom e-mailu alebo
poštou. Rozhodujúci je dátum podania poštovej zásielky.
(2)
Body za umiestnenia budú pridelené nasledovne:

predmetová olympiáda
okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo
medzinárodné kolo

1.
10
20
40
80

2.
8
18
36
70

umiestnenie / počet bodov
3.
4.
5.
6
5
4
16
15
14
32
30
28
60
50
40

úspešný
1
13
26

(3)
Uchádzačovi bude pridelených za umiestnenia v predmetových olympiádach
a ďalších súťažiach podľa ods. 1 a 2 tohto článku maximálne 100 bodov.
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Článok 8
Celkový počet bodov
(1)
Uchádzač o štúdium môže získať v prijímacom konaní na Bilingválnom gymnáziu
Milana Hodžu v Sučanoch maximálne 657 bodov.
(2)
Z jednotlivých hodnotených častí uchádzač môže získať maximálne
a) 180 bodov za povinné predmety,
b) 54 bodov za profilový predmet,
c) 108 bodov za doplnkové predmety,
d) 15 bodov za prospech,
e) 100 bodov za predmetové olympiády,
f) 100 bodov za celonárodné a medzinárodné umiestnenia,
g) 100 bodov za vlastné kritérium školy.

Článok 9
Rozhodovanie o prijatí
(1)
Riaditeľka školy rozhodne a odošle do 29. mája 2020 rozhodnutie o prijatí do prvého
ročníka v školskom roku 2020/2021 uchádzačom, ktorí sa v celkovom poradí uchádzačov sa
umiestnia na 1.- 96. mieste cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
odolaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
(2)
Celkový počet bodov uchádzača sa vytvorí na základe súčtu bodov za povinné
predmety, profilové predmety, doplnkové predmety, prospech, predmetové olympiády,
celonárodné a medzinárodné umiestnenia a vlastné kritérium školy.
(3)
Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový
počet bodov.
(4)
Uchádzači s rovnakým počtom bodov, ktorí sa vo výslednom poradí umiestnili
s rovnakým počtom bodov nad a pod hranicou prijatia budú zoradení podľa nasledovných
priorít:
a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý
uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia
zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za predmetové olympiády, celonárodné a medzinárodné
umiestnenia a vlastné kritérium školy spolu,
c) dosiahol väčší počet bodov za profilové predmety školy
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d) vykonal doplňujúci test (prezenčnou formou/dištančnou formou) a získal vyšší počet
bodov.
(5)
Hranica prijatia je určená počtom prijímaných žiakov podľa článku 3. Ostatní
uchádzači s rovnakým počtom bodov budú vo výslednom poradí umiestnení podľa abecedy.

Článok 10
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
(1)
Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa osobných identifikačných kódov
na výveske školy a webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 29. mája
2020.
(2)
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí
strednej škole, do ktorej bol prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium,
alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr.
EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na
adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
(3)
Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných
miest na webovej stránke a výveske školy.
(4)
Riaditeľka školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania,
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
(5)
Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100 % naplnenosť tried na
webovej stránke alebo výveske školy.
(6)
Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní
rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
(7)
Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej
strednej školy.
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