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 2022/ 2023.
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: 4.- 6.mája 2022 o 9.00 hod. – presný 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 literatúry 5.-7. ročníka v súlade so ŠVP ,
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

Obsah talentovej prijímacej skúšky - Anglický jazyk (úroveň B1)
1. Určenosť – členy: Určitý, neurčitý, nulový.
2. Podstatné mená, ktoré sa používajú iba v jednotnom čísle: classics, darts, the United
Nations, news (pieces of news), information, advice, knowledge, luggage
3. Množné číslo podstatných mien:
- pravidelné vrátane pravopisných zmien: street – streets,baby – babies, potato – potatoes,
wife – wives
- nepravidelné: tooth – teeth, child – children, mouse – mice, goose – geese
nepríznakové množné číslo: people, cattle, police, youth
- podstatné mená, ktoré sa používajú iba v množnom čísle: spectacles, pyjamas, trousers,
scissors, jeans
4. Prechyľovanie
- morfologicky nepríznakové : king – queen, uncle – aunt, bull – cow, monk – nun
- morfologicky príznakové: actor – actress, waiter – waitress, duke – duchess, hero –
heroine, tiger – tigress
5. Zámená (Pronouns)
- privlastňovacie: my/mine, your/yours, her/hers, we/ours
- zvratné: myself, herself, ourselves
- recipročné: each other, one another
- ukazovacie: this/these, that/those
- opytovacie: who, whose, whom, what, which
- vzťažné: who/whom, whose, which, that
- neurčité (some-/any-/no-/every- + body/one/thing/where): anywhere, nothing, none,
nobody
- zastupujúce: one/ones,
6. Determinátory, kvantifikátory: all, most, each, every, either, neither, both, much, many,
a lot of, plenty of, little, few, a little, a few, I don’t like it either
7. Modálne slovesá
- s prítomným neurčitkom: can, may, must, needn’t, will, won’t, shall, would, should,
could, used to, might, ought to
- opisné tvary modálnych slovies: to have to, to have got to, to be able to, to be allowed
to,
8. Pravidelné a nepravidelné slovesá
9. Slovesné časy
- prítomný čas jednoduchý
- prítomný čas priebehový: I am listening to music now. At the moment we are staying
at Hlohovec. We are meeting at three tomorrow. You must be joking. She is always
talking back.
- minulý čas jednoduchý
- minulý čas priebehový
- opakované deje v minulosti used to/would

-

predprítomný čas jednoduchý
predprítomný čas priebehový: I have been reading that novel for a month. How long
have you been waiting for me? My hands are dirty, I have been working in the garden.
predminulý čas jednoduchý
vyjadrenie budúcnosti prostredníctvom will
vyjadrenie budúcnosti prostredníctvom to be going to
budúci čas priebehový: This time next month I will be lying on the beach

10. Rod činný a trpný
trpný rod v jednoduchých formách jednotlivých časov: The rooms are cleaned every day.
My wallet has been stolen. This castle was built in the 16th century. The meeting will be
held next month. It must be finished by Friday.
11. Podmieňovací prítomný: I would let her know. I would buy it.
12. Podmieňovací minulý: I would have helped her.
13. Väzba I’d rather/I’d better: You’d better study. I would rather eat fish than meat.
14. Stupňovanie:
- pravidelné: harder – hardest, more quickly – most quickly
- nepravidelné: well – better – best, far – farther – farthest, little – less – least
- Porovnávanie: as big as, bigger than, the biggest of/in
15. Príčastie trpné a činné vo funkcii prídavného mena: a boring lesson, a bored student
16. Predložky (Prepositions) blízke významom: between – among, under – below, across –
through, over – above, like –as
17. Spojky (Conjunctions): and, but, if, in case, unless, whether, although, when, as soon as,
after, before, while, as long as, in order to, even
18. Vety (Sentences)
- časové: When I come home, I will ring you up. Write me an email as soon as you arrive
at university.
- podmienkové: His mother gets annoyed if he is late. If you freeze water, it turns to ice. If
you study hard, you will pass the exam. If he were a manager, the company would be
more profitable. If I had known the truth, I would not have supported him so much.
19. Krátke zisťovacie otázky doplnené na konci vety. Dovetky.
Hodnotenie testu: 100 bodov
Dĺžka trvania písomnej časti: 60 minút

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 2021.

PaedDr. Martina Danišová
riaditeľka školy

