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Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany



Ako sa u nás študuje?
Prečo sme výberová škola?
Kam sa dostanú naši absolventi?

ŠTÚDIUM

ŠTUDENTI

Obsah

Čomu sa študenti venujú?
Aké sú študentské organizácie?

Internáty.

UCHÁDZAČI
Kedy a aké budú prijímačky?
Ako postupuje žiak z osemročného 
gymnázia?
Pretestovanie.



Aké sú naše kvality? 

● vyučovanie predmetov v anglickom 
jazyku 

● maturitná skúška z AJ na úrovni C1
● možnosť získať všeobecnú a odbornú 

štátnu jazykovú skúšku z AJ
● zahraničný lektori
● mimoškolské aktivity
● vysoká úspešnosť žiakov v súťažiach, 

maturitách a prijatí na vysokú školu



Štúdium



Štúdium

● dva vyučovacie jazyky: anglický a slovenský
● učebný plán
● päťročné štúdium:  - maturita v 4. (SJL, ANJ) a 5. 

(voliteľné) ročníku 
● možnosť voľby cudzieho jazyka: francúzsky, 

nemecký, ruský



1. ročník

● Adaptačný program
● Exkurzia do Veľkej 

Británie



2. ročník



3. ročník



Úspechy našich žiakov

● Generácia €uro - 1. miesto
● High School Business Challenge - 1. miesto
● Majstrovstvá sveta v esejistickej debate- 1. 

miesto
● Microsoft Student Partner Program
● Predmetové olympiády
● Športové súťaže
● Stáže žiakov

○ SAV v ústave Experimentálnej biológie
○ Fyziologický ústav AV ČR v Prahe
○ Vedecký ústav CERN vo Švajčiarsku



Rebríček INEKO 
2021

Pozrime sa na to bližšie...



Študenti 



● Študentská organizácia - 10 
členov, dvaja zástupcovia z 
každého ročníka

● Pravidelné stretnutia s vedením 
školy 

● Organizácia aktivít: Halloween, 
Večerná škola, Valentínska a 
Vianočná pošta ...

Žiacka školská rada 



Prefekti
● študentská organizácia
● pomoc učiteľom
● reprezentácia školy
● školská knižnica 
● mentoring, ambasádorstvo, 

organizácia podujatí a prednášok



Ďalšie clubs a aktivity 

Kluby 

● Creative writing club
● English culture club 
● Sci-fi club
● Movie club 
● Lezecký klub 
● Volejbal 
● Florbal 
● Ping pong
● Tanečný krúžok

Aktivity 

● Školský časopis Karis
● Ročenka
● Potpouri 
● Školský zbor
● Školská kapela 
● Hodžafest, Palachfest
● Študentská spoločnosť 
● Duke of Edinburgh 
● Erazmus 
● Garden Party





Absolventi 2021



ZRPŠ
● príspevok na koncerty, divadelné 

predstavenia a iné podujatia
● plavecký a lyžiarsky výcvik
● školské a mimoškolské súťaže
● finančné alebo vecné ocenenia za 

umiestnenie na olympiádach a za výborný 
prospech

● jednorázové prospechové štipendium pre 
maturantov

● príspevok na skvalitňovanie prostredia školy 
(záhrada, sociálne zariadenia a pod.)

● príspevok zahraničným učiteľom

Výška príspevku na rok 2021/2022
130€



INTERNÁTY





SOŠD MARTIN-PRIEKOPA



Viac na: http://www.sosd.sk/skolsky_internat.htm

I. kategórie
❏ 7 poschodí
❏ kapacita poschodia je 24

lôžok
❏ bunkový systém - k izbám

prislúcha kúpeľňa, WC
❏ káblové pripojenie na

internet
❏ 34,-€/mesiac

II. kategórie
❏ 2 poschodia
❏ kapacita jedného poschodia

je 20 lôžok a druhého 12
❏ WC a kúpeľňa je spoločná

pre celé poschodie
❏ káblové pripojenie na

internet
❏ 30,-€/mesiac

školská jedáleň: raňajky – 1,38€, obedy – 1,56€,  večere – 1,44€





ŠKOLSKÝ INTERNÁT 
PRI STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLE 

TECHNICKEJ



Žiaci sú ubytovaní v 3 
posteľových izbách



VOĽNÝ 
ČAS



Prijímacie konanie 2022



Prijímacia skúška sa koná:
a)  v prvom termíne 4. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 
5. a 6. mája 2022,
b)  v druhom termíne 11. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov 
aj 12. a 13. mája 2022.

Dokument: Prijímacie konanie na 
štúdium na BGMH
študijný odbor 7902 J 74 gymnázium –
bilingválne štúdium - 96 žiakov



Na štúdium na BGMH 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 2021/ 2022 navštevujú 
ôsmy  ročník základnej školy,
b)  žiaci, ktorí v školskom roku 2021/2022 navštevujú deviaty ročník základnej 
školy,
c)  žiaci, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie.



Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi 
strednej školy do     

20. marca 2022. 
Prihlášku možno podať 
- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) 
bez podpisu, 
- v listinnej podobe s podpismi oboch 
zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s 
podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa 
zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku 
podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o 
tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy 
písomné vyhlásenie. 

Prihláška- ukážka



Uchádzačovi budú pridelené body za 
úspešnú účasť v dvoch predmetových 

olympiádach, ktoré sa konali v období od 
1. septembra 2019 do 14. marca 2022.

a) olympiáda v slovenskom jazyku a 
literatúre,

b)  matematická olympiáda,
c)  fyzikálna olympiáda,
d)  chemická olympiáda,
e)  biologická olympiáda,
f)   geografická olympiáda,
g)  dejepisná olympiáda,
h)  olympiáda v  anglickom jazyku,
i)    olympiáda v nemeckom jazyku,
j)    olympiáda vo francúzskom jazyku,
k)  olympiáda v ruskom jazyku,
l)    pytagoriáda,



a) 1. – 3. miesto v obvodnom kole  5 bodov,
b) úspešný riešiteľ v krajskom kole      10 bodov,
c) úspešný riešiteľ v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 15 bodov,
d) 1. – 3. miesto v krajskom kole        15 bodov,
e) 1. – 3. miesto v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole   20 bodov.

Uchádzačovi bude pridelených za úspešnú účasť v predmetových olympiádach    
maximálne 40 bodov.

PRIDEĽOVANIE BODOV



● písomná - test pozostávajúci z dvoch častí a 

prebieha v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

● celkovo 400 bodov a to 200 bodov z 1. časti testu a  200 bodov z 2. časti 

testu

FORMA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu získa 
200 a viac bodov.



 18. mája 2022
riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 
konania a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí

 23. mája 2022 (najneskôr do 23:59 hod.) 
zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie, 
!!! ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške 
strácajú platnosť !!!  

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v 
lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Dôležité termíny



Pretestovanie
Pripravujeme v závislosti od 

epidemiologickej situácie:   

❏ 26. február 2022
❏ 19. marec 2022
❏ ???



Kde nájdeš aktuálne info?
www.gbas.sk



PRESTUP



Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu sa uskutočňuje podľa §35 školského 
zákona č. 245/2008 Z. z.

Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s
osemročným štúdiom, do gymnázia s päťročným
štúdiom sa môže uskutočniť začiatkom štvrtého
ročníka jeho štúdia (kvarta).

V prípade, že je v danom ročníku voľné miesto,
žiak je pozvaný na rozdielovú skúšku.

Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej
školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky.



Plnoletý žiak alebo jeho zákonný zástupca podáva písomnú 
žiadosť o prestup, v ktorej uvedie 

❏ základné údaje o sebe 
❏ ročník, do ktorého chce prestúpiť
❏ termín (dátum) ku ktorému chce prestúpiť 
❏ dôvod svojho prestupu.

Súčasťou žiadosti sú

❏ kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej 
prestupuje

❏ overená kópia posledného vysvedčenia

Žiadosti musia byť písomné a podpísané žiakom aj 
oboma zákonným zástupcami. 



Rozdielové skúšky – spravidla v poslednom augustovom týždni školského roka

Obsahom rozdielových skúšok je overenie vedomostí, znalostí a zručností žiaka z učiva 
toho ročníka alebo klasifikačného obdobia, ktorý predchádza ročníku, do ktorého 
žiadateľ žiada o prestup. 

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.



Kontakty 

gbas@gbas.sk

+421 (43) 429 34 74 



Tešíme sa na vás!


