
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, Česká č. 10, 831 01 Bratislava 
Zastúpené PaedDr. Martinou Danišovou 

t.č.: 0911 22 33 88, 02 / 444 50 733 

                          e-mail: riaditel@gymnaziumceska.sk 

 

 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 5 – ročného bilingválneho 

štúdia – anglický jazyk pre školský rok 2019/ 2020. 

  

Študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie určujem 

podmienky  prijatia na štúdium na Súkromnom gymnáziu na Českej ul. č.10 v Bratislave: 
 

Každý žiak, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku  na tunajšej škole, v súlade so zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 

dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie §66 ods.8 bude pozvaný na 

prijímacie skúšky pozvánkou zaslanou minimálne 5 dní pred konaním skúšok na adresu zákonného 

zástupcu uvedenú v prihláške. 

 

Termín prijímacej skúšky:  utorok 26.3. 2019 o 9.00 hod. – termín ešte musí potvrdiť KŠÚ 

Bratislava 

 

Forma a organizácia prijímacích skúšok: 

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

písomná skúška z anglického jazyka 

 písomná skúška z  matematiky  

 

Obsah prijímacej skúšky   : 

Slovenský jazyk a literatúra: podľa platných učebných osnov a ŠVP pre základné školy. 

• slovenský jazyk: všestranný jazykový rozbor, pravopis; 

• literatúra: učivo 5.-7. ročníka v súlade s učebnicami literatúry pre ZŠ, 

      z 8. ročníka sa vyžaduje učivo prvého polroka. 

 

Tematické okruhy: 

- Pravopis, 

- tvaroslovie  / slovné druhy, gramatické kategórie /, 

- syntax  / vetné členy, vety podľa zloženia a členitosti, vetné sklady /, 

- slovná zásoba  / rozvrstvenie SZ – neologizmy, archaizmy, slang...; synonymá, 

antonymá, homonymá; frazeologizmy, združené pomenovania; tvorenie slov /, 

- hláskoslovie / výslovnosť, spodobovanie, rytmické krátenie /, 

- interpunkcia / čiarky, priama reč /, 

- jazykové štýly, slohové postupy a útvary, 

- literárne druhy a žánre, 

- teória literatúry – básnické výrazové prostriedky, rým, 

- literárne diela a autori slovenskej a svetovej literatúry / 5.- 7. ročník ZŠ,  

     1. polrok  8. ročníka/. 

 

Hodnotenie: všeobecno-vedomostný test: 60 bodov 

Dĺžka trvania písomnej časti: 60 minút 



 

 

Anglický jazyk: podľa učebných osnov a ŠVP pre základnej školy (5.-8. ročníky). 

• Morfológia 

Podstatné meno –  

- jednotné, množné číslo  

- nepravidelné množné číslo 

- pravopis množného čísla -s,-es; -y, -ies; -f, -fe, -ves 

- počítateľné, nepočítateľné kvalifikovať (a bar of..., a tin of...) 

- člen neurčitý, určitý, nulový člen 

- predložkové pády; genitive "´s" 

 

Predložky:  

- miesta (in, on, at, next to, under, in front of, behind, above, between, among, 

inside, outside, below) 

- pohybu (up, down, to, across, along, over, towards, away from, into, onto, out of, 

from...to) 

- času (in, on, at) 

 

Prídavné meno:  

- nepravidelné stupňovanie - bad - worse - the worst, far - further - the furthest 

- stupňovanie krátkych prídavných mien -er, the - est 

- pravopis: big - bigger/easy - easier 

- stupňovanie pomocou more, the most 

- porovnávanie as...as; not so...as; than 

 

Príslovky:  

- času (during, before, after)  

- spôsobu (tvorenie pomocou -ly) 

- frekvenčné príslovky (every, always, sometimes, often, never) 

 

Výrazy množstva (much, many, a lot of); určovanie času; dátumy 

 

Slovesné časy:  

- slovesá: pravidelné; nepravidelné,  

- slovesá modálne, may, could, be able, to have to, might, shall, should, will, would  

- prítomný jednoduchý čas  

- prítomný priebehový čas  

- jednoduchý minulý čas  

- minulý priebehový čas 

- predprítomný čas  

- blízka budúcnosť,  

- gerundium (vo funkci podmetu alebo predmetu vety) 

- budúci čas pomocou will  

- vyjadrenie budúcnosti pomocou prítomného času priebehového 

 

Číslovky: základné do million, násobné (once, twice, three times) 

 

Zámená:  



- opytovacie (why, whose, which, how); neurčité (other, others, one/ones, some, 

any) 

- zámená: neurčité (both, neither, another, all, none, every, each) 

 

• Syntax 

- there is, there are - tvorenie otázky, záporu 

- predložku na konci doplňujúcej otázky (napr.: Where are you from?) 

- otázka na podmet 

- slovosled: podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie miesta, času (at home, 

today...) 

- stavba vety pomocou: there is/there are 

- rozkaz pomocou - Let´s ... 

- krátka prídavná otázka 

- tvorenie otázky a záporu v prítomnom, minulom aj budúcom čase;  

- pravidlo jedného záporu v anglickej vete 

- trpný rod: prítomný  

- podmienkové vety - nulová podmienka  

 

Dĺžka  písomnej prijímacej skúšky: anglický jazyk: 60 min. 

Hodnotenie:  

 Čítanie s porozumením, gramatika a lexika (jazyk a jeho použitie) - 100 bodov 

 

 

Matematika: podľa učebných osnov a ŠVP pre základné školy  

Rozsah: učivo 5.-7. ročníka v súlade s učebnicami literatúry pre ZŠ, z 8. ročníka sa vyžaduje 

učivo prvého polroka. 

- aritmetika - prirodzené  čísla, desatinné čísla, celé čísla, zlomky, racionálne čísla, 

percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mocniny a odmocniny; 

- algebra - úprava celistvých algebrických výrazov, lineárne rovnice, slovné úlohy; 

- geometria - uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, 

trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky, Pytagorova veta, kruh, kružnica, objem 

a povrch geometrických telies (len kocka, kváder),  zhodnosť rovinných útvarov 

(len v súvislosti s trojuholníkom ) 

- kombinatorika 

 

Hodnotenie: test 60 bodov 

Dĺžka trvania písomnej časti: 60 minút 

 

Rozsah prijímacej skúšky : podľa platných učebných osnov základnej školy zo slovenského 

jazyka a literatúry a matematiky v súlade s platnými úpravami a usmerneniami  Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky a Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave . 

 

 

 

 

Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky : 

úspešné vykonanie prijímacej skúšky - uchádzač, ktorý získa minimálne 40% bodov zo 

slovenského jazyka a literatúry, súčasne minimálne 40% bodov z anglického jazyka 

a súčasne minimálne 40% bodov z matematiky; 



neúspešné vykonanie prijímacej skúšky -  uchádzač, ktorý získa menej ako 40% bodov zo 

slovenského jazyka a literatúry alebo menej ako 40% bodov z anglického jazyka 

alebo získa menej ako 40% bodov z matematiky. 

 

 

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie - doklad od lekára 

nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr  v deň konania prijímacej skúšky na 

riaditeľstve školy. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi 

výsledky neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet 

najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 

 

Konkrétne výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy 

(www.gymnaziumceska.sk). 

 

Zápis prijatých uchádzačov 

 

Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy 

v úradných hodinách  najneskôr  do 14 dní od konania prijímacej skúšky 

Pri zápise je potrebné predložiť:   1) rozhodnutie o prijatí na štúdium 

 2)  preukaz totožnosti zákonného zástupcu 

 3)  zápisný lístok  
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 68 ods. 3, 

ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je 

neplatné.  

 

 

Kritériá boli schválené a platia od 1.septembra 2018. PaedDr. Martina Danišová 

              riaditeľka školy 

 

 

 


