
Prijímacie skúšky na bilingválne vzdelávanie na Gymnáziu v Malackách 
Čo potrebujete vedieť o prijímačkách na bilingvál 

Máte doma ôsmaka/deviataka? 

Ako sa dostať na bilingvál v Malackách? 

Ako študovať bilingvál na Gymnáziu Malacky? 

 

V školskom roku 2019/2020 otvára Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky 2 triedy 5 – ročného 

bilingválneho štúdia. Do každej triedy môže byť prijatých najviac 26 žiakov. Celkovo 52 žiakov. 

Predpokladom na prijatie uchádzača do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu 

bilingválneho vzdelávania je úspešné ukončenie ôsmeho alebo deviateho ročníka vzdelávacieho 

programu základnej školy a splnenie podmienok prijímacieho konania. 

Prihlášku do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania 

podáva zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak 

navštevujete do 20. februára 2019. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

Konkrétne kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 5-ročného štúdia pre školský rok 

2019/2020 budú  zverejnené do 1. februára 2019 na stránke školy. 

Každý uchádzač, ktorý bude mať zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole do 28. februára 2019 

a bude spĺňať zákonom stanovené podmienky, bude pozvaný doporučenou pozvánkou, zaslanou 

najmenej 5 dní pred termínom konania skúšok na adresu zákonného zástupcu žiaka, ktorá je 

uvedená na prihláške žiaka na štúdium na strednej škole. 

Prijímacia skúška pozostáva z dvojstupňového overenia špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania potrebných na zvládnutie bilingválneho odboru vzdelávania: test všeobecných študijných 

predpokladov a test jazykových predpokladov, ktoré sa uskutočnia písomnou formou. 

Termín talentovej skúšky je 21. marec 2019 od 8.00 hod. v budove školy. 

O výsledkoch prijímacej skúšky bude riaditeľka školy informovať zverejnením zoznamu 

uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo 

dňa termínu konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred 

prideleným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a 

informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.  

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľka školy termín, miesto a spôsob zápisu 

na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.  

Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý žiakovi vydá príslušná 

základná škola. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do stanoveného termínu, rozhodnutie, ktorým 

bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné. Riaditeľka školy ponúkne 

uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

Žiaci prijatí na štúdium dostanú s rozhodnutím o prijatí aj dotazník, v ktorom obratom ich zákonní 

zástupcovia oznámia škole: výber predmetov náboženská, resp. etická výchova; výber druhého 

cudzieho jazyka – z ponuky – nemecký jazyk (nemecký jazyk – začiatočník, nemecký jazyk - 

pokročilý, nemecký jazyk DSD) alebo francúzsky jazyk (francúzsky jazyk - začiatočník). 


