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Podmienky a kritériá prijatia do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre 

školský rok 2021/2022 

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname 

študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych 

schopností, zručností a nadania. 

 

V školskom roku 2021/2022 otvoríme jednu triedu, s počtom žiakov 32. Na 4-ročné štúdium 

v anglickom jazyku sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základných škôl. 

Prijímacie skúšky je povinný vykonať každý žiak, ktorý má riadne zaregistrovanú prihlášku v 

zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Termín prijímacej skúšky: 05. máj 2021 (streda) 

Forma prijímacej skúšky: písomná 

Obsah prijímacej skúšky:  

Skúškami sa overujú špeciálne zručnosti, schopnosti a nadanie pre štúdium daného odboru 

a pozostávajú z: 

✓ testu z anglického jazyka (v trvaní 60 minút) 

✓ testu zo všeobecných študijných predpokladov (v trvaní 45 minút) 
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Hodnotenie prijímacej skúšky: 

Pri hodnotení prijímacej skúšky sa postupuje nasledovne: 

Žiak vykoná prijímaciu skúšku z anglického jazyka úspešne, ak získa zo 40 bodov minimálne 

20 bodov. Ak získa menej ako 20 bodov vykoná žiak prijímaciu skúšku neúspešne. 

Žiak vykoná prijímaciu skúšku z testu zo všeobecných študijných predpokladov úspešne, ak 

získa z 50 bodov minimálne 20 bodov. Ak získa menej ako 20 bodov vykoná žiak prijímaciu 

skúšku neúspešne. 

Žiak absolvuje prijímaciu skúšku úspešne, ak vykoná obe časti prijímacej skúšky úspešne. 

 

Podmienky prijatia 

Zostaví sa poradie uchádzačov, ktorí prijímaciu skúšku vykonali úspešne na základe súčtu 

získaných bodov v klesajúcom poradí. Do prvého ročníka 4-ročného štúdia bude možné celkom 

prijať najviac 32 žiakov. V prípade rovnosti bodov v poradí žiakov, sa uprednostní uchádzač 

podľa nasledovných kritérií (v zmysle uvedeného poradia): 

a) zmenená pracovná schopnosť žiaka (§ 67 ods. 3 zákona č. 245 / 2008, vyžaduje sa 

potvrdenie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia, doručené zákonným zástupcom žiaka 

na riaditeľstvo školy najneskôr 3 pracovné dni pred konaním prijímacej skúšky), 

b) väčší bodový zisk za písomný test z anglického jazyka. 

 

Riaditeľ strednej školy podľa výsledkov prijímacieho konania rozhodne o prijatí uchádzačov a 

zverejní ich zoznam na bráne školy a internetovej stránke školy do 3 pracovných dní odo dňa 

konania prijímacej skúšky. 

V zozname budú uchádzači uvedení pod vopred prideleným číselným kódom a zoradení podľa 

celkového počtu bodov získaných v priebehu prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať 

informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 
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Riaditeľ strednej školy vydá uchádzačovi rozhodnutie o prijatí na štúdium na základe výsledkov 

prijímacieho konania. Spolu s doručením rozhodnutia o prijatí škola oznámi termín, miesto a 

spôsob zápisu na štúdium na strednej škole zákonnému zástupcovi prijatého uchádzača. 

Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na 

štúdium na základe zápisného lístka, ktorý vydá základná škola. 

 

 

 

Bratislava 25.02.2021                                                                                 

Aaron J. G. King 

                                                                                                                                riaditeľ školy 

 

 

 

 


