
ZÁK LADNÉ  I N F ORMÁC I E  O  NAŠ E J  Š KO L E

Náš päťročný slovensko-anglický program vychádza z platných učebných osnov a
predpisov MŠVVaŠ SR, podľa ktorého sa študenti pripravujú na štúdium na
vysokých školách doma i v zahraničí. V prvom ročníku študenti absolvujú
intenzívnu jazykovú prípravu. Študenti tak získajú podmienky na následnú
efektívnu prácu v bilingválnom študijnom programe.

Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa je zriadené Cirkvou bratskou a má teda
kresťanský základ. Spojenie zriaďovateľa so školou sa uskutočňuje
prostredníctvom správnej rady zloženej z rodičov a odborníkov na vzdelávanie a
riadenie organizácií. Predmet „Náboženstvo a etika“ je v prvých ročníkoch
primárne zameraný na vzťahy a tvorbu triednej komunity, vo vyšších ročníkoch sa
venujeme porozumeniu základných konceptov svetových náboženstiev a
kresťanstva, to všetko s úctou  a rešpektom k svetonázoru každého študenta.

Žiaci štúdium ukončia maturitnými skúškami, ktoré sú rozložené do 4. a 5. ročníka.
V spolupráci s akreditovanými pracoviskami budú naši študenti pripravení na
získanie medzinárodných certifikátov z anglického jazyka.

Škola je súčasťou siete stredných škôl v SR a bola zriadená v roku 2004. V piatich
ročníkoch v 30 triedach študuje 476 študentov. Na gymnáziu je len jeden študijný
odbor – bilingválne štúdium.
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PR I J Í MAC Í  PROC E S

V školskom roku 2021/2022 otvoríme 6 prváckych tried po 17 študentov.  

Všetci uchádzači o štúdium v školskom roku 2021/2022 si podajú prihlášku na štúdium do
28. februára 2021. 

Postup pre uchádzača, ktorý je žiakom základnej školy:
Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú
žiak navštevuje, do 20.februára. Výchovný poradca  základnej školy usmerňuje proces
vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na
strednú školu.

Postup pre uchádzača, ktorý nie je žiakom základnej školy:
Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca, podáva prihlášku priamo na sekretariát našej školy
v termíne do 28.februára (prihlášku je možné stiahnuť si z našej webovej stránky a doplniť
ju podľa pokynov o potrebné doklady - kópie vysvedčení, diplomy a doklady o iných
študijných a osobných úspechoch, potvrdenie o zdravotnom stave, potvrdenie o VPU a iné
dokumenty, ktoré považujete za dôležité).

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v termíne 5.-7.mája 2021. Presný termín upresníme na
našej webovej stránke. Doterajšie študijné výsledky a úspechy na súťažiach a olympiádach
sú súčasťou hodnotenia pri prijímacom konaní. Prijímacie pohovory majú písomnú a ústnu
časť. Písomná časť pozostáva zo slovenského jazyka, matematiky a testu všeobecných
študijných a jazykových predpokladov a z anglického jazyka. Ústny pohovor so záujemcami
o štúdium má obojstranne informatívny charakter. 
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https://bilgym.sk/o-skole/prijimacky/


Š KO LN É  A  ZÁP I S N É

pre 1. dieťa, študujúce na BilGym, je školné určené na 2.650 €
pre 2. a ďalšie dieťa, študujúce súčasne na BilGym, je školné 2220 € 
zápisné 700 € 

Na zabezpečení nadštandardnej úrovne vzdelávania vrátane rozsiahlej účasti zahraničných
lektorov sa okrem príspevkov štátu a sponzorov podieľajú aj rodičia študentov. Na súčasný
školský rok 2020/2021 Správna rada Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa určila výšku
školného nasledovne:

Zápisné sa platí raz na celé štúdium, školné sa platí každý školský rok v jednej alebo v
dvoch splátkach. Prehľad vývoja školného nájdete na našej webstránke
www.bilgym.sk/skolne 
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Š T I P END I J N Ý  PROGRAM

Snažíme sa o to, aby naša škola bola dostupná aj študentom, ktorí si ju nemôžu finančne
dovoliť. Aj v školskom roku 2021/22 vieme prijať niekoľko študentov, ktorých budeme
finančne podporovať štipendiom (v plnej alebo čiastočnej výške).
Viac informácií nájdete na našej webstránke - https://bilgym.sk/pre-studentov/stipendia/ 

https://bilgym.sk/o-skole/skolne/
https://bilgym.sk/o-skole/skolne/
https://bilgym.sk/pre-studentov/stipendia/


ČA S TO  K LADENÉ  OTÁZKY  O  Š KO L E

Koľko rokov trvá štúdium? 
Štúdium trvá 5 rokov. 

Budú rozdielne prijímacie pohovory pre ôsmakov a deviatakov?
Nie, všetci uchádzači o štúdium budú mať rovnaké podmienky. Predmetom prijímacích
pohovorov sú predpokladové skúšky, ktoré môžu obsahovať témy učiva zo slovenského
jazyka, matematiky a angličtiny (ako súčasť všeobecného testu jazykových schopností) v
rozsahu prvých siedmich ročníkov a prvého polroka ôsmeho ročníka základných škôl.

Aké je číslo a kód vašej školy?
Školské výpočtové stredisko Bratislava pridelilo našej škole číslo 611 047.
Kód školy podľa študijného odboru - bilingválne štúdium – 7902 J 74. 

Ako prebiehajú hodiny predmetu „náboženstvo a etika“? 
Prvý rok kladieme dôraz na tvorbu triednej komunity (na začiatku je extra bonus v podobe
teambuildingu, na ktorý v priebehu roka nadväzujeme). V interakcii malých skupín
diskutujeme a modelujeme kľúčové princípy vzájomnej komunikácie, veľký priestor
venujeme aktuálnym otázkam študentov. Druhý rok presúvame ťažisko od vzťahov v rámci
skupiny k vzťahu k sebe samému, centrálnym pojmom je identita. Tretí rok sa venuje
vzťahu náboženstva a etiky. Štvrtý rok je postavený na základných životných otázkach a
odpovediach, ktoré ponúkajú hlavné náboženské systémy. Piaty rok je zameraný na
základy viery, kresťanstva a spirituality.

B I L
G YM

Bilingválne gymnázium
C.S.Lewisa



Je príslušnosť študentov ku kresťanským cirkvám podmienkou prijímacieho
konania? 
Príslušnosť k cirkvi nie je podmienkou prijatia. Medzi našimi žiakmi sú ľudia z rôznych
kresťanských tradícií a tiež študenti, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi.

Aké cudzie jazyky sa vyučujú na škole? 
Študenti majú možnosť vybrať si nemecký alebo španielsky jazyk.
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DEŇ  OTVORENÝCH  DVER Í

talentované a šikovné deti, ktoré sú odhodlané zabojovať o svoju budúcnosť
deti s telesným znevýhodnením alebo deti z viacpočetných, či neúplných rodín
deti žijúce v skromných finančných pomeroch

Termín: 26.1.2021 (utorok)
Miesto: online (link pošleme prihláseným záujemcom)

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí
26.1.2021. Vzhľadom na situáciu, prebehne deň otvorených dverí online. Prístup dostanú
prihlásení záujemcovia. Chceli by sme upriamiť pozornosť ôsmakov a deviatakov na
možnosť študovať na našej škole. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa je známe silným
anglickým programom, inovatívnou metodológiou rozvoja charakteru a pedagogikou, ktorá
prepája školu s realitou.

Naše dvere sú otvorené pre:

Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa je od februára 2017 vďaka výťahu a vstupnej plošine
bezbariérovou školou, preto môžeme brány našej školy otvoriť aj pre študentov s telesným
postihnutím.
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            Sledujte nás na webe

            Sledujte nás na facebooku
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Program DOD:
14:00-15.00            Prezentácia školy, ukážky hodín a priestorov školy
15.00-16.00            Otázky a odpovede – diskusia so zástupcami vedenia školy a študentov

Prihlásenie:
Tento rok je potrebné vopred sa na deň otvorených dverí prihlásiť a to cez nasledujúci
dotazník - https://bit.ly/3bzOBn3. Deadline na prihlásenie je 24.1.2021.

Informácie o dni otvorených dverí môžete nájsť aj na našom webe (www.bilgym.sk/dod) 
alebo na podujatí na facebooku.

Tešíme sa na vás! 

http://www.bilgym.sk/
http://www.bilgym.sk/
https://www.facebook.com/CS-Lewis-Bilingual-High-School-166688503369747
https://www.facebook.com/CS-Lewis-Bilingual-High-School-166688503369747
http://www.bilgym.sk/
https://www.facebook.com/CS-Lewis-Bilingual-High-School-166688503369747
http://www.bilgym.sk/dod
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