
Postup prihlasovania  na druhý stupeň a na gymnázium (ročníky 5 – 12) 

 

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli prihlásiť Vaše dieťa na našu školu. Pri prihlasovaní je, bez 

ohľadu na kapacitu voľných miest, potrebné zohľadniť nasledovné kritériá a termíny.   

Zásadné predpoklady pre prijatie dieťaťa v súlade s kapacitou triedy sú v 

nasledovnom poradí: 

- Žiaci s nemeckou štátnou príslušnosťou, ktorých rodičia majú prihlásený pobyt v 

Slovenskej republike. 

- Žiaci, ktorí už nejakú nemeckú školu navštevovali alebo minimálne jeden z ich 

rodičov hovorí po nemecky 

- Žiaci iných národností, ktorí majú dostatočnú znalosť nemeckého jazyka. 

Zásadné kritériá zaradenia do ročníka (Gymnázium /Reálna škola/Druhý stupeň) sú  

nasledovné: 

✓ výkony a vývoj výkonnosti najmä v kľúčových predmetoch s vyšším počtom 

vyučovacích hodín 

✓ jazyková schopnosť vyjadrovať sa a schopnosť abstrakcie 

✓ pripravenosť na záťaž na vyučovaní i v domácej príprave, vytrvalosť  

✓ prejavené záujmy a angažovanosť v oblasti praktických zručností v rámci vyučovania 

i mimo neho 

 

Prihlasovanie do 5.ročníka (orientačný stupeň 5./6.ročník) 

- do 1. školského polroka do 15.02., pre externých uchádzačov viď dodatočne kritériá 

pre prihlasovanie do 6.ročníka 

- deti s odporúčaním pre štúdium na gymnáziu (z predmetov nemecký jazyk a 

matematika  majú spravidla priemer do 2,5) alebo na reálnej škole (z týchto 

predmetov majú spravidla priemer 3,0) 

- zohľadňujú sa aj učebné a pracovné návyky, doterajší vývin, silné stránky a 

preferencia, ako aj vývojový potenciál 

- na konci 5. ročníka dostane žiak vyjadrenie o ďalšom zaradení, deti so zaradením na 

2. stupeň ZŠ budú prijaté do 6.ročníka DSB výlučne pod podmienkou, že majú 

nemeckú štátnu príslušnosť 

- spojením oboch 5.tried do jednej 6.triedy môže na základe kapacít, ktoré má škola k 

dispozícii, dôjsť vo výnimočných prípadoch k zastaveniu postupu do 6.triedy pre deti, 

ktorých výsledky nezodpovedajú vyššie uvedeným zásadným predpokladom a 

kritériám  

- na konci 6.ročníka sa uskutoční ďalšie zaradenie, deti so zaradením na 2.stupeň ZŠ 

budú na DSB do 7. ročníka prijaté len v prípade, že majú nemeckú štátnu príslušnosť   

 

Prihlasovanie do 6.ročníka (externí uchádzači) 

- do 1. školského polroka od 1.9. – prihlasovanie najneskôr do 31.5.  

- do 2. školského polroka od 1.2. – prihlasovanie najneskôr do 30.11.  



- je potrebné predložiť všetky doterajšie vysvedčenia 

- predpokladom je znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 

- pred prijatím sa uskutoční testovanie vo forme skúšobných dní na škole, so skúškami 

z kľúčových predmetov a s rozhovormi (o.i. z predmetov nemecký jazyk, matematika, 

anglický jazyk a slovenský jazyk a literatúra) 

- zaradenie do typu školy a ročníka nasleduje na základe výsledkov skúšobných dní 

ako aj predpokladov (vysvedčení) z predchádzajúcej školy 

- deti zo zaradením na 2.stupeň ZŠ budú prijaté len pod podmienkou, že majú  

nemeckú štátnu príslušnosť 

 

Prihlasovanie do 7. – 10. ročníka (externí uchádzači) 

- do 1. školského polroka od 1.9. – prihlasovanie najneskôr do 31.5.  

- do 2. školského polroka od 1.2. – prihlasovanie najneskôr do 30.11.  

- je potrebné predložiť všetky doterajšie vysvedčenia 

- predpokladom je znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 

- pred prijatím sa uskutoční testovanie vo forme skúšobných dní na škole so 

špecifickými testovacími rozhovormi z jednotlivých predmetov (o.i. z predmetov 

nemecký jazyk, matematika, anglický jazyk a slovenský jazyk a literatúra) 

- zaradenie do typu školy a ročníka nasleduje na základe výsledkov skúšobných dní 

ako aj predpokladov (príslušné gymnázium/reálna škola) z predchádzajúcej školy. 

- deti zo zaradením na 2.stupeň ZŠ budú prijaté len pod podmienkou, že majú  

nemeckú štátnu príslušnosť 

 

 

Prijatie do 11. ročníka je možné len pri prechode z nemeckého školského systému po 

dohode s Centrálou pre zahraničné školstvo (ZfA).  

Žiaci bez znalosti nemeckého jazyka budú prijatí len do 2. až 3. ročníka základnej 

školy.    

 


