
* B – samostatný používateľ jazyka, C – skúsený používateľ jazyka 

  
          

v školskom roku 2015/2016  

              jednu bilingválnu triedu zameranú na výučbu francúzskeho jazyka

 deň otvorených dverí pre záujemcov o bilingválne štúdium bude 29.01.2015 o 16,00 hod.                         

v Gymnáziu J.Fándlyho v aule školy 

 možnosť 5- ročného bilingválneho štúdia pre žiakov 8. a 9. ročníka (žiak 8. ročníka nerobí 

Testovanie 9/2015, žiak 9. ročníka robí testovanie, ale pri prijímacom konaní sa nezohľadňuje) 

 v prvom ročníku až 18 hodín francúzskeho jazyka týždenne (1.ročník končí vedomostne na 

úrovni*B1)  

 na konci štúdia dosiahne žiak bilingválnej triedy úroveň* C1 z francúzskeho jazyka a *B2 z druhého 

cudzieho jazyka 

 okrem predmetu francúzsky jazyk, minimálne ďalšie 3 predmety vo francúzštine (od 2.ročníka) 

 projekty a výmena s francúzskymi žiakmi (spolupráca školy s francúzskym Lycée Louis  de Foix 

v Bayonne) 

podmienky prijatia: Prijímacej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium. 

Prijímacia skúška je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty 8-ročného štúdia. Obsah 

prijímacej skúšky z matematiky a slovenského jazyka vychádza z osnov ZŠ - po prebiehajúci 8. ročník. 

Talentová skúška prebieha v slovenskom jazyku vo forme písomného testu na overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo talentu potrebného na zvládnutie bilingválneho vzdelávania. Znalosť 

francúzskeho jazyka sa v prijímacom konaní nevyžaduje ani nezohľadňuje. 

- Zákonný zástupca maloletého uchádzača (žiak 8. alebo 9. ročníka ZŠ) podáva prihlášku riaditeľovi 

základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2015/ môže podať 2 prihlášky na štúdium 

v odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania(napr.   

na bilingválne štúdium) + 2 ďalšie prihlášky na stredné školy do 10.apríla 2015. 
- Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Gymnázium GJF do 27. februára 2015. Uchádzač, 

ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedenom termíne.  
 

podmienky prijatia: Talentovej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium. 
Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne a správne vyplnená, potvrdená základnou 

školou a podaná v stanovenom termíne. Pri podaní prihlášky poštou rozhoduje dátum na pečiatke pošty. Uchádzač so zdravotným 

znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

Prihláška na vzdelávanie musí obsahovať tieto osobné údaje: 

 meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, 

výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole 

 meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.  

Organizácia talentovej skúšky : 
7.15 - 8.00 - prezentácia uchádzačov o štúdium 

8.00 - 8.30 - 1. časť testu: test na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebného na 

zvládnutie bilingválneho vzdelávania 

8,45 - 11.00- 2. časť testu: test z matematiky a test zo slovenského jazyka  

Talentová skúška – overenie špeciálnych schopností študovať cudzí jazyk -je hodnotená pridelením bodov 

podľa správnosti riešenia úloh.  

Z jednotlivých častí skúšky je možné získať body takto: 

1. časť testu: 100 bodov 

2. časť testu: 100 bodov (50 bodov SJL, 50 bodov MAT) 

Spolu maximálne 200 bodov. 

 

 

Viens parmi nous / Príď medzi nás 


