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Poslanie našej školy 

Poslaním našej školy je uviesť do spoločnosti vysokovzdelaných, zodpovedných mladých ľudí, 

pripravených vytvárať lepší a stabilnejší svet, v ktorom bude vládnuť vzájomné porozumenie v rámci 

rôznych kultúr a prijatie inakosti ľudí. 

Vzdelanie na našej škole je navrhnuté tak, aby sa mladý človek otvoril spoznávaniu v priateľskom, 

nápomocnom, interkultúrnom prostredí cez náročné ciele, kurikulum a hodnotenie. 

Naša škola vedie k samostatnosti, aktívnym činom, vytváraniu hodnôt pre život a celoživotnému 

vzdelávaniu. 

Čo treba vedieť pred tým, ako sa prihlásite na IB Diploma Programme 

Nie je potrebné, aby boli študenti klasifikovaní ako “nadaní” na to, aby mohli byť súčasťou IB DP. Škola 

implementuje prvky pripravujúce na IB DP už do prvých dvoch ročníkov bilingválneho štúdia. Tie by 

mali byť rovnakým prínosom aj pre študentov, ktorí budú pokračovať v bilingválnom programe, ako aj 

pre tých, ktorí začnú IB DP v treťom ročníku. 

Prvý polrok (prvých 5 mesiacov) je považovaný za skúšobnú dobu pre všetkých študentov. Ak sa stane, 

že podľa stanoviska školy sa študentovi nedarí akademicky alebo spoločensky, môže byť študent podľa 

rozhodnutia školy z programu vylúčený. Rodičia budú vždy vopred oboznámení s dôvodmi 

potencionálneho vyradenie žiaka z programu.  

 

Pracovný jazyk predmetov DP (viď SGČ Jazyková politika) 

Všeobecným nástrojom inštruktáže a pracovným jazykom IB DP je angličtina. 

Uchádzači o štúdium v IB DP musia dosahovať aspoň úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného 

rámca (CEFR). 

Škola zabezpečuje túto úroveň jazykovej prípravy počas prvých dvoch ročníkov bilingválneho štúdia. 

 

Prijímacie konanie 

Kritériá prijímania 

Vyžadujeme, aby uchádzači o štúdium mali zvedavé a otvorené mysle, aby boli usilovní a spoľahliví, 

aby vedeli dobre komunikovať a učili sa s ochotou a nadšením nové veci, vytrvalo pracovali a mali  

pozitívny prístup k štúdiu. Schopnosť organizácie a plánovania času sú tiež vlastnosťami nevyhnutnými 

pre úspech v IB. 

Okrem týchto vlastností by mali uchádzači splniť aj nasledujúce kritériá: 

Priemer známok v prvom polroku 2. ročníka (10. ročník) nemôže byť nižší ako 2,0 podľa známkovania 

od 1 do 5. Uchádzači nesmú mať viac ako tri predmety so známkou 3 a žiadny predmet so známkou 4. 
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Známky nie sú jediným kritériom prijatia. Keďže IB program vyžaduje od svojich študentov vysokú 

úroveň zrelosti, motivácie a ochoty vyvinúť adekvátne úsilie, prijímacie kritéria sú viac holistické. Či 

študent spĺňa tieto požiadavky sa rozhodne počas ústneho pohovoru. 

 

Prihlásenie na štúdium 

Uchádzači o štúdium v IB DP vyplnia a odošlú prihlasovací formulár a výpis známok z posledného 

akademického polroka pred prihlásením na štúdium do 1. apríla. Prihlasovací formulár sa dá stiahnuť 

na školskej webstránke. 

 

Prijímacie skúšky 

Prijímacie skúšky sa budú konať koncom apríla daného roka. Presné dátumy budú ohlásené na školskej 

webstránke. 

Prijímacie skúšky pozostávajú z písomných testov z anglického jazyka, matematiky a ústneho 

pohovoru. 

 

Osnovy pre písomné prijímacie skúšky 

Test z anglického jazyka sa skladá z troch častí: čítanie s porozumením, praktický jazyk (gramatika) a 

počúvanie s porozumením podobné formátu testov na FCE (úroveň B2). 

Test z matematiky pokrýva učivo z druhého stupňa ZŠ, z prvého ročníka a prvého polroku druhého 

ročníka strednej školy. 

Témy:  

• Prirodzené čísla, celé čísla, racionálne a iracionálne čísla, reálne čísla 
• Prvočísla, zložené čísla, najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok, absolútna 

hodnota 
• Algebrické výrazy 
• Množiny, intervaly, Vennove diagramy 
• Karteziánska súradnicová sústava v rovine, súradnice bodov 
• Lineárne a kvadratické funkcie, grafy, vlastnosti 
• Lineárne rovnice, sústava 2 lineárnych rovníc, kvadratické rovnice 
• Lineárne a kvadratické nerovnice 
• Kombinatorika – permutácie, kombinácie a variácie 
• Pravdepodobnosť a štatistika 
• Geometrické zobrazenia: posunutie, otočenie, osová, stredová súmernosť, podobnosť 
• Zhodnosť a podobnosť 
• Pytagorova veta 
• Štvoruholníky, kruh a Talesova veta 
• Trigonometria v pravouhlom trojuholníku 
• Výroky 
• Finančná matematika 

Test bude v anglickom jazyku. 
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Ústny pohovor v anglickom jazyku (10-15 min.) bude zameraný na to, ako sa študenti oboznámili                       

s požadovaným profilom IB študenta a ako ho reflektujú na seba. Cieľom je, aby sme sa uistili, že 

študenti zvážili dôvody, prečo sa do IB hlásia a čo štúdiom v IB DP chcú dosiahnuť. 

Študenti by mali chápať filozofiu programu, byť oboznámení s jeho tromi jadrovými prvkami (CAS, TOK 

a EE), vedieť vysvetliť prijímacej komisii, čo ich viedlo k výberu svojich IB predmetov, interpretovať IB 

Mission Statement a School Mission Statement a opísať svoje plány do budúcnosti. 

 

Možnosti výberu predmetov na SGČ 

Naša škola ponúka nasledujúce IB predmety: 

Skupina 1: Jazyk A – slovenská a svetová literatúra, SL (štandardný level)  

+ iný materinský jazyk, SL (študenti si zabezpečia vyučovanie vo vlastnej réžii) 

Skupina 2: Jazyk B – anglický jazyk, HL (vysoký level)  

+ nemecký jazyk, SL 

Skupina 3: Človek a spoločnosť: 

1. Ekonómia SL/HL 

2. Geografia SL/HL 

3. Dejepis SL/HL 

4. Psychológia SL/HL 

Skupina 4: Človek a príroda 

1. Biológia SL/HL 

2. Informatika SL/HL 

3. Chémia SL/HL 

4. Fyzika SL/HL 

Skupina 5: Matematika: aplikácia a interpretácia, SL 

 

Výber predmetov 

Príklad výberu predmetov: 

 https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/example-subject-choices/ 

Škola negarantuje, že študent bude študovať predmet na zvolenej úrovni, pokiaľ na základe jeho 

hodnotenia nie je pravdepodobné, že by predmet úspešne ukončil. 

Je v kompetencii školy zabrániť študentom, aby študovali v IB DP, ak nedosahujú požadované kritériá 

v týchto kategóriách: akademické výsledky, úsilie, dochádzka/plnenie úloh alebo porušovanie 

školského poriadku. 

 

https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/example-subject-choices/
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Prijímacia politika a študenti so špeciálnymi potrebami 

Inkluzívna prijímacia politika SGČ víta študentov s rôznymi schopnosťami a špeciálnymi potrebami. 

Keďže škola sídli v historickej budove, nemôžeme prijať študentov, ktorí potrebujú bezbariérový 

prístup. 

Prijímacia politika SGČ určuje prijímacie kritériá pre uchádzačov o štúdium. S naším aktuálnym 

programom a zdrojmi, môžeme prijať študentov s miernymi poruchami vzdelávania. 

Každý študent so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, či s rôznou podporou rodičov vo 

vzdelávaní doma či v škole bude posudzovaný individuálne počas prijímacieho procesu. 
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