
1. SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM V BRATISLAVE, BAJKALSKÁ 20, 821 08 BRATISLAVA 
K R I T É R I Á 

pre prijímanie žiakov do prímy osemročného štúdia pre školský rok 2023/2024 
  
Riaditeľka školy 1. súkromné gymnázium v Bratislave po prerokovaní v pedagogickej rade zverejňuje 
podmienky prijatia na štúdium a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium do prímy 
študijného odboru 7902 J gymnázium EDUID 100000210 (osemročné štúdium). 
  
ÚVODNÉ USTANOVENIA 
  
1. V školskom roku 2023/2024 plánuje škola otvoriť v jednu triedu osemročného štúdia v študijnom 
odbore 7902 J gymnázium s počtom žiakov 28. 
  
2. Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne, t. j. do 20. 
marca 2023, podajú riadne vyplnenú elektronickú prihlášku na strednú školu cez EduPage alebo poštou 
na originálnom tlačive Prihláška na strednú školu.  
  
3. Žiaci sa budú prijímať na základe prijímacích skúšok so slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
  
4. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich 
zdravotné znevýhodnenie na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú 
akceptované.  
  
TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 
  
1. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich 
konania.  
2. Písomné prijímacie skúšky sa budú realizovať v dvoch termínoch: 4. mája 2023 (štvrtok) a 9. mája 
2023 (utorok).  
3. Pri registrácii na prijímacie skúšky obdrží zákonný zástupca kód, pod ktorým budú zverejnené 
výsledky uchádzača. 
  
PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 
  
Do prímy osemročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý: 
1. Získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) školského zákona a úspešne ukončil piaty ročník 

základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania. Kópiu koncoročného  
vysvedčenia z 5. ročníka ZŠ predloží žiak najneskôr 6. septembra 2023. 
 
2. Úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, 
t.j. v celkovom súčte bodov získal aspoň 50 % úspešnosť.    
  
3. Umiestnil sa na 1. - 28. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude zostavený podľa 
váženého súčtu bodov získaných v teste zo slovenského jazyka a literatúry a teste z matematiky. 
  
4. Zákonný zástupca potvrdil nástup na štúdium v stanovenom termíne. 

5. Zákonní zástupcovia podpísali Zmluvy o štúdiu medzi rodičmi a školou v termínoch určených školou. 

4. Zákonný zástupca zaplatil zápisné 850,- eur v termíne určenom školou. 



Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok 
  
1. Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z dvoch častí, overenia vedomostí 
zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, pričom ich obsah a rozsah bude 
v súlade so vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.  
  
2. Kritériom prijatia uchádzačov bude vážený súčet bodov oboch častí. 
  
3. Pri rovnosti bodov sa o poradí rozhoduje v tejto postupnosti: 

• podľa § 67 ods. 3 školského zákona bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má 
zmenenú pracovnú schopnosť (doklad musí byť doložený pri prihláške), 

• počet bodov z matematiky, 
• lepšie výsledky celoslovenského testovania žiakov (Testovanie 5) z matematiky. 

 
ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV A NÁSLEDNÉ POVINNOSTI  
1. Výsledky uchádzačov prijímacieho konania podľa pridelených kódov uchádzačov bude zverejnený 
na webovom sídle školy www.1sg.sk 19. mája 2023.  
  
2. Riaditeľka školy rozhodne a odošle elektronicky uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do 19. 
mája 2023. 
  
3. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy budú uchádzači označení 
číselným kódom.  
  
4. Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení 
žiaka na štúdium. Po tomto termíne a v prípade potvrdenia o nenastúpení stráca rozhodnutie o prijatí 
platnosť. Záväzné potvrdenie je možné doručiť cez informačný systém školy (EduPage), odoslaním 
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu info@1sg.sk, poštou na adresu školy alebo 
do elektronickej schránky školy. Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium bude 
zákonným zástupcom odoslaný pred prijímacou skúškou.   
  
5. Riaditeľka školy určí termíny podpísania Zmluvy o štúdiu medzi rodičmi a školou. 
 
6. V deň podpisu Zmluvy o štúdiu medzi rodičmi a školou zákonný zástupca zaplatí zápisné vo výške 
850,- eur. 
  
7. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a naďalej 
má záujem o prijatie na štúdium, podá žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia riaditeľke školy 
v lehote  do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
  
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  
1. Výsledky prijímacieho konania do prímy osemročného štúdia platia len v školskom roku,  pre ktorý 
sa prijímacia skúška vykonala.  

2. Všetky informácie o prijímacích skúškach podáva riaditeľka školy. 

 
 
 
Bratislava, 21. november 2022     RNDr. Dana Jančinová 
              riaditeľka školy 

http://www.1sg.sk/

