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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, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok).
Článok 2
Predpoklady prijatia na vzdelávanie
1) Do prvého ročníka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu môžu byť prijatí uchádzači
v zmysle § 62 ods. (3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2) Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej
strednej školy.
Článok 3
Predmet prijímacej skúšky
1) Predmetom prijímacej skúšky v súlade s Profilovými predmetmi na prijímacie skúšky na
stredné školy pre prijímanie uchádzačov do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023,
ktoré určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a vedomostí z učiva základnej
školy.
2) Prijímacia skúška prebieha v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.
3) Forma prijímacej skúšky je písomná - test pozostávajúci z dvoch častí.

Organizácia prijímacej skúšky a prihlášky na štúdium
Článok 4
Organizácia prijímacej skúšky
1) Riaditeľka Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany, prijme na
študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium do prvého ročníka
v školskom roku 2022/2023 96 žiakov - uchádzačov o štúdium zo základnej školy do
štyroch tried.
2) Prijímacia skúška sa koná :
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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.
3) Prijímacej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú predpoklady
uvedené v Článku 2 ods. 1 a podali si prihlášku na štúdium na strednej škole.
a) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odošle prihlášku na
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch do 20. marca 2022 elektronicky
bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo v listinnej podobe na
tlačive 056 MŠVVaŠ SR. 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.
b) Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola,
ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja
vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
c) Pri podaní prihlášky na štúdium na strednú školu poštou rozhoduje dátum odoslania
na pečiatke pošty.
d) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti študovať študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne
štúdium.
e) Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na
vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a
prevencie nie staršiu ako dva roky.
4) Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne
a správne vyplnená so všetkými požadovanými náležitosťami.

Článok 5
Harmonogram prijímacej skúšky
08:00
09:30
10:45
11:15

-

09:30
10:45
11:15
12:25

prezentácia uchádzačov o štúdium
1. časť testu (15 minút organizačná časť + 60 minút testovanie)
prestávka
2. časť testu (5 minút organizačná časť + 60 minút testovanie + 5 minút
spätná väzba)
Kritériá pre prijatie na štúdium
Článok 6
Hodnotenie testu

1) Prijímacia skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia testových
položiek.
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2) Za test je možné získať celkovo 400 bodov a to 200 bodov z 1. časti testu a 200 bodov
z 2. časti testu.
Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu získa 150 a viac bodov.
Článok 7
Predmetové olympiády
1) Uchádzačovi budú pridelené body za úspešnú účasť v dvoch predmetových olympiádach,
uvedených na prihláške na štúdium na strednú školu. Uchádzač, ktorý uvádza v prihláške
umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži musí k prihláške pripojiť aj kópie
diplomov alebo certifikátov ktoré preukazujú toto umiestnenie.
2) Prijímacia komisia pridelí uchádzačovi o štúdium body len za nižšie uvedené predmetové
olympiády:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre,
matematická olympiáda,
fyzikálna olympiáda,
chemická olympiáda,
biologická olympiáda,
geografická olympiáda,
dejepisná olympiáda,
olympiáda v anglickom jazyku,
olympiáda v nemeckom jazyku,
olympiáda vo francúzskom jazyku,
olympiáda v ruskom jazyku,
pytagoriáda, ktoré sa konali v období od 1. septembra 2019 do 20. marca 2022.

3) Za úspešnú účasť v predmetovej olympiáde a pytagoriáde podľa ods. 2 tohto článku
budú pridelené body takto:
a) 1. – 3. miesto v obvodnom kole
b) úspešný riešiteľ v krajskom kole
c) úspešný riešiteľ v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole
d) 1. – 3. miesto v krajskom kole
e) 1. – 3. miesto v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole

5 bodov,
10 bodov,
15 bodov,
15 bodov,
20 bodov.

4) Uchádzači, ktorí nie sú žiakmi základnej školy a ktorí si podávajú prihlášku na štúdium
samostatne, priložia k prihláške aj úradne osvedčené doklady o úspešnosti
v predmetových olympiádach a pytagoriáde.
5) Uchádzačovi bude pridelených za úspešnú účasť v predmetových olympiádach
maximálne 40 bodov.
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Článok 8
Rozhodovanie o prijatí
1) Riaditeľka školy rozhodne a odošle rozhodnutie o prijatí do prvého ročníka v školskom
roku 2022/2023 uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a v celkovom
poradí uchádzačov sa umiestnia na 1.- 96. mieste.
2) Celkový počet bodov uchádzača sa vytvorí na základe súčtu bodov za prijímaciu skúšku
a predmetové olympiády.
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 tesne nad
hranicou prijatia (napríklad na 94., 95., 96. mieste) a všetci uchádzači s rovnakým
počtom bodov, ktorí sa vo výslednom hodnotení umiestnili pod hranicou prijatia, budú
zoradení podľa kritérií uvedených v Článku 9. Hranica prijatia je určená počtom
prijímaných žiakov (Článok 4 ods. 1)). Ostatní uchádzači s rovnakým počtom bodov budú
vo výslednom poradí umiestnení podľa abecedy.
5) V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní
miesto (zákonný zástupca uchádzača oznámi, že prijatý uchádzač nenastúpi), riaditeľka
školy v rámci odvolacieho konania (proces „autoremedúry“) prijme uchádzača, ktorý je
v celkovom poradí neprijatých uchádzačov najvyššie umiestnený, a jeho zákonný
zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.
6) Riaditeľka BG MH zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
dňa 18. mája 2022 podľa osobných identifikačných kódov na výveske školy a webovej
stránke školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
7) Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej
škole prijatie na vzdelávanie.

Článok 9
Určenie poradia uchádzačov s rovnakým počtom bodov nad a pod hranicou prijatia
1) Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:
a) uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania),
b) vyšší počet bodov z písomnej prijímacej skúšky,
c) vyšší počet bodov z druhej časti testu,
d) vyšší počet bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach,
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e) úspešná účasť v predmetovej olympiáde vyššej úrovne (medzinárodná, celoslovenská,
krajská),
f) žiak deviateho ročníka základnej školy,
g) žiak deviateho ročníka základnej školy, ktorý sa už opakovane zúčastnil prijímacích
skúšok na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.
Článok 10
Celkový počet bodov
1) Uchádzač o štúdium môže získať v prijímacom konaní na Bilingválnom gymnáziu Milana
Hodžu v Sučanoch maximálne 440 bodov.
2) Z jednotlivých hodnotených častí uchádzač môže získať
a) 400 bodov za test,
b) 40 bodov za predmetové olympiády.
3) Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú
povinní predložiť riaditeľke školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň
prijímacej skúšky. Závažné dôvody, ktoré riaditeľka školy uzná, sú:
a) práceneschopnosť doložená lekárskym potvrdením,
b) štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku doložené potvrdením školy,
ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku).
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