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Článok 1
Účel metodického usmernenia
Účelom tohto metodického usmernenia (ďalej len „MUS“) je upraviť prestup žiakov na
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch v súlade s §33, §35 a §57 zákona
č.245/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.
Článok 2
Prestup žiaka na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
(1) V priebehu štúdia na strednej škole sa umožňuje žiakom prestup na inú strednú
školu.
(2) Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný
odbor povoľuje riaditeľka školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe
žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho
žiadosti.
(3) Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do gymnázia
s päťročným štúdiom sa môže uskutočniť začiatkom štvrtého ročníka jeho štúdia
(kvarta).
(4) Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej
skúšky.
(5) Prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj
v priebehu prvého ročníka. Výnimočnou situáciou môže byť napríklad zmena bydliska
žiaka, zdravotný stav a pod.

Článok 3
Podmienky prestupu žiaka na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
(1) Plnoletý žiak alebo jeho zákonný zástupca podáva písomnú žiadosť o prestup,
v ktorej okrem základných údajov o sebe uvedie predovšetkým ročník, do ktorého
chce prestúpiť, termín (dátum), ku ktorému chce prestúpiť, a dôvod svojho prestupu.
(2) Žiadosti o prestup do vyšších ročníkov štúdia na Bilingválne gymnázium Milana
Hodžu je potrebné doručiť do 5. júna. Žiadosti o prestup do 1. ročníka je nutné doručiť
do 8. apríla.
Žiadosti musia byť písomné a podpísané žiakom aj oboma zákonnými zástupcami. V
prípade zverenia žiaka do osobnej starostlivosti jedného zákonného zástupcu alebo
úmrtia jedného zákonného zástupcu zákonný zástupca túto skutočnosť uvedie vo
svojom čestnom prehlásení. Žiadosti doručené po vyššie uvedených termínoch
nebudú akceptované. Žiadatelia o prestup budú písomne vyrozumení o ďalšom
postupe školy.
(3) Prestup sa spravidla uskutočňuje k začiatku nového školského roka.
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(4) Rozdielové skúšky sa zvyčajne konajú v poslednom augustovom týždni školského
roka s výnimkou žiadateľov o prestup do 1. ročníka.
(5) Obsahom rozdielových skúšok je overenie vedomostí, znalostí a zručností žiaka
z učiva toho ročníka alebo klasifikačného obdobia, ktoré predchádza ročníku, do
ktorého žiadateľ žiada o prestup. Napríklad, ak žiadateľ žiada o prestup do 2. ročníka,
obsahom rozdielovej skúšky je učivo z 1. ročníka. Rozdielová skúška sa vykonáva
v anglickom jazyku.
Obsahom rozdielovej skúšky žiadateľov o prestup do 1. ročníka sú požiadavky na
vedomosti a znalosti, zručnosti a talent identické s požiadavkami na žiakov
základných škôl, ktorí sa uchádzajú o štúdium na BG MH v procese prijímacieho
konania.
Článok 4
Kritériá úspešnosti a povolenie prestupu
(1) Kritériom úspešnosti žiadateľa o prestup do vyšších ročníkov je vykonanie rozdielovej
skúšky vo všetkých jej častiach aspoň na 70 %.
Kritériom úspešnosti žiadateľa o prestup do 1. ročníka je vykonanie rozdielovej
skúšky aspoň na 50 % z celej skúšky a z jednotlivých častí skúšky aspoň na 40 %.
(2) Výsledky rozdielovej skúšky oznamuje verejne v deň skúšky predseda
komisie. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre hodnotenie žiaka konečný.
Článok 5
Rozhodnutie o prestupe
(1) Riaditeľka školy povolí prestup len žiadateľom, ktorí úspešne vykonali rozdielové
skúšky, a len na „voľné“ miesta v danom ročníku. „Voľné“ miesta v ročníku sú dané
rozdielom medzi počtom žiakov prijímaných do prvého ročníka štúdia na Bilingválne
gymnázium Milana Hodžu a aktuálnym počtom žiakov v danom ročníku.
(2) Žiaci, ktorí splnia podmienky podľa ods. 1 Článok 4 a ods. 1 Článok 5, dostanú
písomné rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí na štúdium na základe povolenia
k prestupu na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.
(3) Vzdelávanie žiaka v strednej škole, z ktorej prestupuje, sa končí dňom, ktorý
predchádza dňu, v ktorom má žiak začať vzdelávanie na Bilingválnom gymnáziu
Milana Hodžu. Týmto dňom prestáva byť žiakom strednej školy, z ktorej prestúpil.
(4) Riaditeľka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu pošle kópiu rozhodnutia o prijatí
žiaka, ktorý chce prestúpiť na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, bezodkladne
riaditeľovi školy, z ktorej žiak prestupuje.
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