
Podávanie prihlášok žiakov 8. ročníka  na štúdium na bilingválnych 

gymnáziách  
(manuál pre zákonných zástupcov  žiakov 8. ročníka) 

 

 
Vážení rodičia, 

dovoľujem si Vás upozorniť na možnosť podania prihlášky na štúdium na stredných školách 

žiaka/žiačky 8. ročníka. Táto možnosť sa týka žiakov 8. ročníka len so záujmom o bilingválne 

gymnáziá (BG). Štúdium na tomto type škôl je dvojjazyčné a trvá 5 rokov. Žiaci sú prijímaní na 

základe výsledkov prijímacej skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk. Súčasťou 

skúšky sú aj psychotesty, ktoré zisťujú všeobecný prehľad, úroveň a rýchlosť myslenia.  Okrem 

výsledku prijímacej skúšky sa zohľadňuje pri prijatí na SŠ aj prospech zo ZŠ, príp. umiestnenie 

v súťažiach a predmetových olympiádach.  

Poznámka: Do 1. ročníka BG v danom školskom roku sú súčasne prijímaní aj žiaci 9. ročníka. 

Žiak 8. ročníka sa nezúčastňuje celoštátneho TESTOVANIA 9 (výsledky celoštátnych testov sú 

hlavným kritériom prijímania na netalentové SŠ a týkajú sa len deviatakov). 

 

Výber z Harmonogramu prijímacieho konania na SŠ, schváleného MŠVVŠ SR, pre prijímanie 

žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 – TALENTOVÉ SKÚŠKY: 

 

Skúšky na bilingválne gymnáziá sa konajú v termíne talentových skúšok. Neoverujú jazykové 

schopnosti. 

Do 01.02.2019 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na 

študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu 

(vrátane bilingválnych gymnázií).  

Do 20.02.2019 podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné 

odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (taktiež bilingválne 

gymnáziá).  

Do 28. 02. 2019 základná škola odošle prihlášky na tieto školy. 

 

TALENTOVÉ SKÚŠKY SA KONAJÚ v termíne od 25. 03. do 12. 04. 2019. Presný termín je 

v kompetencii riaditeľa príslušnej  SŠ. 

 

Administrácia prihlášok: 

 Na základe žiadosti zákonného zástupcu  žiaka 8. ročníka škola zasiela jeho prihlášku na 

štúdium na BG. Vstupné údaje o žiakovi  (rodné číslo, adresa zákonného zástupcu, známky v 5. – 8. 

ročníku, kódy SŠ a odborov) vypĺňa výchovná poradkyňa. Zákonný zástupca (aj žiak) podpisuje 

prihlášku (február), čím zároveň potvrdzuje súhlas so zadanými údajmi. 

 Prehľad o predbežnej naplnenosti BG na základe zberov záujmu žiakov 8. a 9. ročníka 

(november, január) si môže rodič pozrieť na web stránke: www.svs.edu.sk, v časti Rýchle 

odkazy/Prijímacie skúšky na stredné školy. Tu je zároveň zverejnený podrobný harmonogram 

prijímacieho konania pre tento školský rok a kritériá prijímacích skúšok. 

 

Informačno-poradenský servis: Mgr. Darina Klementová, výchovná poradkyňa  

    konzultačné hodiny: 12:30 hod. – 15:00 hod., každý utorok  

 

Vypracovala: Mgr. Darina Klementová, výchovná poradkyňa 

http://www.svsbb.edu.sk/

