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8-ROČNÉHO

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/ 2018
I. Všeobecné podmienky 8-ročného bilingválneho štúdia:

1. Prijímanie žiakov sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom
školstve a vyučovaní náboženstva.
2. V školskom roku 2017/2018 sa otvára 1 trieda 8-ročného štúdia s 26 žiakmi v študijnom
odbore 7902J 74 – bilingválne štúdium slovensko-anglické podľa učebného plánu ŠkVP.
3. Zákonný zástupca uchádzača o štúdium podpisom prihlášky vyjadruje súhlas s príspevkom
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených hmotnou starostlivosťou v školách
a v školských zariadeniach podľa osobitných predpisov poskytovanou žiakovi v škole v zmysle
zákona 597/2003 Z.z.§2 ods.2 písmeno e.
II. Prijímacie konanie:
1. Do 1.ročníka môže byť v školskom roku 2017/2018 prijatý uchádzač, ktorý získal primárne
vzdelanie podľa §16 ods.3 písm.a) školského zákona, úspešne ukončil 5.ročník základnej školy
v školskom roku 2016/2017 a splnil podmienky prijímacieho konania.
2. Prijímacie skúšky sa konajú dňa 30. marca 2017. Uchádzači o štúdium absolvujú test
všeobecných študijných predpokladov, vypracovanie ktorého bude trvať 60 minút. Test bude
obsahovať tri zložky. Na vypracovanie každej zložky má žiak 20 minút, pričom každá zložka
bude mať inú váhu:
 psychologický test - 40%
 matematika - 30%
 slovenský jazyk a literatúra - 30%
Uchádzač o štúdium môže získať 100%, t.j. 100 bodov. Podmienkou pre úspešné vykonanie
prijímacej skúšky je získanie úspešnosti minimálne 33%, t.j. 33 bodov, bez ohľadu na počet
bodov dosiahnutý v jednotlivých zložkách.
2. K dosiahnutému počtu bodov na prijímacích skúškach budú prirátané body získané splnením
podmienok stanovených zriaďovateľom k prijatiu na štúdium (podľa článku III).
3. Po zrátaní všetkých bodov bude zostavený poradovník a úspešným uchádzačom podľa
stanoveného limitu vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.
4. Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania, jeho zákonný
zástupca doručí lekárske ospravedlnenie riaditeľovi školy najneskôr v deň prijímacieho konania.
III. Podmienky stanovené zriaďovateľom k prijatiu na štúdium:
1. Poradie prijatia na štúdium bude ovplyvnené aj ziskom bodov, ktoré budú uchádzačovi
o štúdium pridelené, ak splní podmienky stanovené zriaďovateľom školy:
 3 bodov pokrstený člen ECAV na Slovensku,
 3 bodov žiak EZŠ biskupa Jura Janošku,
 4 bodov potvrdenie od zborového farára o návšteve evanjelického náboženstva a o aktívnom
živote v cirkevnom zbore.
Potvrdenia musia byť doručené na sekretariát školy do 28. februára 2017. Po tomto
termíne nebudú akceptované.

2. Žiak, ktorý mal v aktuálnom školskom roku zníženú známku zo správania, nebude prijatý
na štúdium na Evanjelickej spojenej škole - Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského.
3. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára
o schopnosti študovať zvolený študijný odbor. Jeho prihláška bude posudzovaná individuálne.
4. Prihláška musí byť doručené na sekretariát školy do 28. februára 2017. Po tomto termíne nebude
akceptovaná.
IV.

Zápis žiakov na štúdium

1. Zákonný zástupca žiaka vykoná písomne zápis na sekretariáte školy na základe platného rozhodnutia
o prijatí na štúdium a oznámenia o termíne zápisu. Ak zákonný zástupca do stanoveného termínu
žiaka nezapíše, bude to považované za nezáujem o štúdium a bude vydané rozhodnutie o neprijatí.
2. Prijatí a zapísaní žiaci absolvujú v septembri 2017 test z evanjelického náboženstva za účelom
zistenia duchovnej úrovne a vedomostí z náboženskej výchovy.

V Liptovskom Mikuláši, 13.10.2016
.......................................................
PaedDr. Jana Chaloupková,
riaditeľka školy.
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované na ŠV VD ECAV a následne odsúhlasené
zriaďovateľom školy Presbyterstvom VD ECAV na Slovensku dňa 25.11.2016 v Prešove
uznesením č. 48/2016

