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Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na Súkromnom 
gymnáziu, Oravská 11, Žilina v školskom roku 2022/2023 

 

 

1. Základné ustanovenia 
 
Prijímacie konanie na Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina 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 znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej v texte len „školský zákon“), zákonom 
č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom č.71/1967 Z. z. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 

2. Uchádzači o štúdium 
 
2.1  
Do prvého ročníka 5-ročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania, študijný 
odbor 7902 J 74 môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa §16 ods. 3 
pís. a/ uvedeného zákona  a v príslušnom šk. r. úspešne ukončil 8. a 9. ročník vzdelávacieho 
programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné 
vzdelanie podľa §16 ods. 3 pís. b/ a splnil podmienky prijímacieho konania /učebný vzdelávací 
program/ – viď www.ssag.sk; 
 
2.2  
Uchádzači o štúdium na tunajšej škole musia  
- Podať prihlášku elektronicky (cez informačný systém edupage) alebo v listinnej 

podobe na predpísanom tlačive 056 MŠVVaŠ SR do 20. marca 2022 
- Vykonať prijímací test – prezenčne alebo online 
Uchádzač je povinný absolvovať písomný alebo online test, z ktorého musí získať minimálne 
50 % bodov.  
Test pozostáva: 
- 20 úloh  zo slovenského jazyka a literatúry 
- 20 úloh z anglického jazyka    
- 30 úloh / 5 úloh z každého nasledovného predmetu z matematiky, geografie, dejepisu, 

biológie, chémie a občianskej  náuky. 
 

2.3 Počet prijímaných žiakov 

Počet prijímaných žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre študijný odbor 7902J74 
– bilingválne štúdium je od 44 do 60.  

 

3. Prijímacia skúška 

Bilingválne štúdium patrí k odborom, v ktorých na zistenie predpokladov pre štúdium je 
potrebné podľa platnej legislatívy overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie. 

http://www.ssag.sk/
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3.1 Overovanie predpokladov pre bilingválne štúdium 

Overovanie sa uskutoční v 1  termíne od 4.5. – 6.5.2022 a v 2 termíne od 11.5.-13.5.2022 
v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.  

Podmienky pre prijatie žiakov základných škôl pre 1 kolo a 2. kolo zostávajú rovnaké. 

Uchádzač je povinný absolvovať písomný alebo online test, z ktorého musí získať minimálne 
50 % bodov.  
Test pozostáva: 
- 20 úloh  zo slovenského jazyka a literatúry 
- 20 úloh z anglického jazyka    
- 30 úloh / 5 úloh z každého nasledovného predmetu z matematiky, geografie, dejepisu, 

biológie, chémie a občianskej  náuky. 

Celý test bude trvať 60 minút (bez prestávky) a bude pozostávať zo 70 úloh so štyrmi 
voliteľnými odpoveďami [a), b),c),d) ]  

V každej úlohe je len 1 správna odpoveď. Za každú správnu odpoveď získava uchádzač 1 bod. 
Celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v teste je 70.  

3.2 Možnosti získania extra bodov 

Uchádzač môže získať extra body za:  

- úspešné absolvovanie súťaží a olympiád v rozsahu od 1 do 3 bodov. Výška priradených 
bodov závisí od dôležitosti súťaže a úspešnosti v súťaži; t.j. dôležitosť - okresné 
a krajské súťaže, úspešnosť - 1.-3. miesto 

- 1. miesto, krajská súťaž 3b   1. miesto, okresná súťaž 3b 
- 2. miesto, krajská súťaž 2b   2. miesto, okresná súťaž 2b 
- 3. miesto, krajská súťaž 1b   3. miesto, okresná súťaž 1b 

 
- dosiahnutý priemer 1,00 za posledné dve klasifikačné obdobia v predmetoch: 
 
- slovenský jazyk 5 bodov,  
 
- anglický jazyk 5 bodov,  
 
- druhý cudzí jazyk 5 bodov 
 

3.3 Výsledné hodnotenie  

Poradie sa určuje na základe najvyššieho počtu získaných bodov. Pre prijatie, o ktorom 
rozhoduje riaditeľka školy na základe odporúčania prijímacej komisie, potrebuje žiak získať 
viac ako 50 percent z maximálneho počtu bodov z testu. K počtu bodov z testu sa pripočítavajú 
aj extra body – viď 3.2. V prípade rovnosti bodov budú žiaci zoradení podľa vyššieho počtu 
získaných bodov z anglickej časti testu prijímacieho pohovoru.  

 

4. Záverečné informácie 
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• Miesto konania talentovej skúšky:  
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina  
Oravská 11 
01001 Žilina 
 
Online cez školský informačný systém  edupage  
 

• Zákonný zástupca žiaka/ základná škola zašle vyplnenú prihlášku na adresu:   
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina  
Oravská 11 
01001 
Žilina 
EDUID školy: 100009201 

Vedenie Súkromného gymnázia a pedagogický zbor sa tešia na stretnutie s novými uchádzačmi 
o štúdium na škole a prajú úspešné vykonanie prijímacích skúšok. 

Informácie o prijímacích skúškach dostanete na riaditeľstve školy na telefónnych číslach 
sekretariátu SG 0911 345 345, webovej stránke školy www.ssag.sk, e-mail: ssag@ssag.sk.  
 
 
V Žiline, dňa 24.2.2022     PaedDr. Ľudmila Chodelková 
       riaditeľka školy 
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