
Často kladené otázky o bilingválnom technickom lýceu 

 

Koľkoročné je bilingválne technické lýceum  ? 

Štúdium je 5 – ročné ako na bilingválnych gymnáziách. 

 

Môžu sa na bilingválne technické lýceum hlásiť aj žiaci z 8. ročníka ZŠ ? 

Áno, na lýceum sa môžu hlásiť žiaci aj z 8. aj 9. ročníka ZŠ. 

 

Aké predpoklady, resp. záujmy by mal mať žiak pre zvládnutie štúdia ? 

Ideálne je, ak má žiak vzťah k technike, aktívne sa zaujíma o elektrotechniku a počítače a zároveň mu 

„ide“ angličtina. Uvádzame ďalšie predpoklady pre presnejšie overenie profesionálnej orientácie  : 

▪ žiak si aktívne rozvíja počítačové zručnosti, prípadne si doma  zhotovuje jednoduché 

technické zariadenia, alebo dokáže niečo opraviť, poskladať,  

▪ môže mať záujem o nové technológie, robotiku, autá, mobily, počítačové programy ap. 

▪ v škole zvláda matematiku a fyziku, ktoré skôr patria k jeho obľúbeným predmetom, má 

záujem aj o predmet informatika 

▪ má dobré základy anglického jazyka, je ochotný sa v ňom dlhodobo vzdelávať 

▪ do budúcna zvažuje štúdium na vysokej škole 

 

Koľko prihlášok si môže podať žiak na vašu školu ? 

Žiak si môže na našu školu podať až 3 prihlášky. Jednu prihlášku na bilingválne technické lýceum - kód 

3918 M, druhú na odbor elektrotechnika – kód 2675 M a tretiu na odbor informačné a sieťové 

technológie 2561 M. Znamená to, že ak žiak neuspeje na talentových skúškach, môže ísť na prijímacie 

skúšky z iných uvedených odborov. 

 

Aké sú kritériá prijatia na bilingválne technické lýceum ? 

Podľa usmernenia MŠ SR musia byť  kritéria prijatia zverejnené najneskôr do 26. 2.2021 na 

webstránke každej školy. Zatiaľ možno uviesť, že prijímacie skúšky budú z testu zo SJL a MAT. 

Výhodou bude aj popredné umiestnenie na olympiáde z anglického jazyka. Presné informácie budú 

vo zverejnených kritériách. 

 

Budete prijímať vyznamenaných žiakov bez prijímacích skúšok ? 

Nie, všetci žiaci bez ohľadu na prospech sa musia zúčastniť prijímacích skúšok. 

 

Bude obsah prijímacích skúšok zodpovedať učebným osnovám 8. alebo 9. ročníka ? 



Obsah prijímacích skúšok bude zodpovedať učebným osnovám 8. ročníka. 

 

Môžu byť na školu prijatí  žiaci so zdravotným znevýhodnením, resp. individuálne začlenení žiaci ? 

Naša škola prijíma žiakov, ktorí boli na ZŠ evidovaní ako individuálne začlenení žiaci. Škola sa riadi 

Štátnym vzdelávacím programom v odbore 26 elektrotechnika platného od roku 2013, podľa ktorého 

prijatiu uchádzača prekáža zrakové oslabenie – farbocit. Štúdium sa ďalej neodporúča žiakom 

s poruchou učenia v oblasti matematických schopností dyskalkúliou. Ohľadom zdravotného 

znevýhodnenia dieťaťa a vhodnosti štúdia odporúčame rodičom včasnú konzultáciu s našou školskou 

psychologičkou – kontakt : jana.dulinova@adlerka.sk 

 

Kedy sa uskutočnia talentové a prijímacie skúšky na šk. rok 2021/22 ? 

Prijímacie skúšky a talentové skúšky sa budú konať v jeden deň – 1. kolo prijímacích a talentových 

skúšok bude 5. 5. 5021. a druhé kolo 12. mája 2021.  

Z čoho bude talentová skúška ? 

Talentovú skúšku bude tvoriť  test študijných predpokladov, ktorý bude pozostávať z otázok 

zameraných na jazykové a technické predpoklady. Dĺžka testu bude do 20 minút. 

 

Bude škola organizovať prípravný kurz na štúdium tzv. Štvorlístok ? 

Nie, škola tento šk. rok nebude organizovať Štvorlístok. 

 

Koľko hodín anglického jazyka budú mať žiaci v prvom ročníku ? 

Prvý ročník je prioritne zameraný na výučbu anglického jazyka, ktorý bude v rozsahu 18 vyučovacích 

hodín týždenne. V ďalších ročníkoch bude výučba ANJ 4 hodiny týždenne. 

 

Budú sa vyučovať všetky predmety v anglickom jazyku ? 

Od druhého ročníka budú vybrané predmety v anglickom jazyku, podobne ako na bilingválnych 

gymnáziách. Väčšinu predmetov vysvetlia učitelia po slovensky pre pochopenie učiva a následne po 

anglicky z hľadiska osvojenia slovnej zásoby. 

 

Vyučujú na škole aj lektori anglického jazyka ? 

Na škole máme veľa kvalitných pedagógov ANJ. Vyučujúcu, ktorá bola niekoľko rokov lektorkou 

v jazykovej škole, ďalej pedagóga, ktorý pracoval 30 rokov v anglicky hovoriacej krajine, i vyučujúcu, 

ktorá učila na bilingválnom gymnáziu. 

 

Organizuje škola jazykový pobyt v anglicky hovoriacich krajinách ? 
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Škola pravidelne organizuje exkurzie do Anglicka, aby sa žiaci lepšie oboznámili s anglosaskou 

kultúrou. 

Ktorý druhý cudzí jazyk sa budú žiaci učiť ? 

Žiaci sa budú učiť nemecký jazyk v 2. – 5. ročníku štúdia v rozsahu 3 hodiny týždenne. Ovládanie 

nemeckého jazyka im umožní ešte lepšie uplatnenie na trhu práce, nakoľko väčšina zamestnávateľov 

na pozíciu stredný manažment vyžaduje ovládanie dvoch cudzích jazykov. 

 

Ktoré odborné predmety sa budú žiaci učiť ? 

Nosným predmetom bude elektrotechnika, ďalej sa vyučujú predmety elektrotechnické meranie, 

aplikovaná informatika, telekomunikácie, sieťové technológie, grafické systémy, CAD systémy 

v elektrotechnike, racionalizácia spotreby elektrickej energie, strojníctvo, výpočtová technika 

a ďalšie. 

 

Budú mať žiaci aj odbornú prax ?  

Predmet Prax v odbore budú mať žiaci v 2. – 4. ročníku 3 hodiny týždenne. Súčasťou predmetu 

odborná prax je povinná prevádzková prax, ktorú žiaci absolvujú v 3. – 5. ročníku  v rozsahu 10 

pracovných dní 6 hodín denne. 

 

Z ktorých predmetov budú žiaci maturovať ? 

Maturity budú rozložené do 4. a 5. ročníka. Vo 4. ročníku budú žiaci maturovať zo slovenského jazyka 

a v 5. ročníku z teoretickej časti odborných predmetov, praktickej časti odborných predmetov. 

a anglického jazyka. Mnohí žiaci na našej škole maturujú aj z matematiky ako dobrovoľného 

maturitného predmetu, aby zvládli prijímacie skúšky na vysokú školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


