
PRIHLÁŠKA na získanie príspevku na pretestovanie   
na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch (17. 2. 2018) 

Občianske združenie Sučany Alumni – Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch ponúka vďaka grantu od Accenture 

Nadačný fond – Nadácia Pontis možnosť preplatiť cenu pretestovania na BGMH v Sučanoch (okres Martin) dňa 17. 2. 

2018 pre žiaka/žiačku do výšky 45 eur. Príspevok nie je nárokovateľný. O výbere žiakov rozhoduje Sučany Alumni. 

Prosím vyplň nasledujúce údaje. Prihlášku odfoť/naskenuj a pošli na sucany.alumni@gmail.com najneskôr do 

nedele 11. 2. 2018 do 23:55. O výsledku Ťa budeme informovať najneskôr do utorka 13. 2. 2018.  

Meno a priezvisko žiaka: ____________________________________  Dátum narodenia: ______________________ 

Názov a adresa školy: ____________________________________________ Ročník/trieda: ____________________ 

Bydlisko (ulica, mesto, PSČ): ___________________________________________________ 

Email (ak ho máš zriadený. Ak nie, tak Facebook profil): _________________________________Telefón: ________________ 

Meno a priezvisko matky alebo otca (zákonného zástupcu): ________________________________ 

Telefónne číslo rodiča (zákonného zástupcu): ___________________________________ 

Zamestnávateľ a pracovná pozícia matky (alebo materská dovolenka): ______________________________________ 

Zamestnávateľ a pracovná pozícia otca: _____________________________________________________________ 

Počet súrodencov s ktorými žijem v domácnosti: __________ 

Mám záujem o obed počas programu pretestovania?          Áno              Nie  
(obed v cene 3,- € si hradí účastník sám ráno pri registrácii účastníkov) 
 

Prečo by som chcel(a) študovať na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Povedz nám niečo o sebe – predstav sa nám. Kto som? Čomu sa venujem v škole a mimo školy? Čo ma najviac baví 
a robí mi radosť? Trápi Ťa niečo? Kde a v akých podmienkach bývam a študujem? O čom snívam? Čo a kde by som 
chcel(a) v budúcnosti robiť - pracovať? Máš nejaký vzor okrem vlastnej rodiny?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Súhlas na spracovanie osobných údajov žiaka 

Ja, ............................................ zákonný zástupca maloletého žiaka/žiačky................................................ základnej školy,  

týmto poskytujem súhlas podľa podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predstavitelia Sučany Alumni spracovávali uvedené 

osobné údaje na účely posúdenia prihlášky a v prípade úspechu na účely prihlásenia a registrácie môjho syna/dcéry v súvislosti s podujatím 

„Pretestovanie na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch“. Tento súhlas platí do termínu konania podujatia, na ktorom sa zúčastní 

maloleté dieťa. Dovtedy ho možno odvolať jedine písomne. Vyplnením tejto prihlášky zároveň súhlasím s podmienkami vzdelávacieho programu 

"Pretestovanie 2018". Viac informácií: www.sucanyalumni.sk . 

PODPIS rodiča/zákonného zástupcu ...................................................... 

Orientačný program pretestovania (17. február 2018) [viac info: www.gbas.sk] 
7: 55    registrácia účastníkov – v školskej jedálni povinná pre všetkých účastníkov 

            Po zaevidovaní sa účastníci presunú do učební podľa zoznamu, ktorý bude zverejnený na výveske vo vestibule na prízemí. 
8: 35    organizačné pokyny v učebniach  
9:00     program pre rodičov  
8: 50    testovanie – 1.časť testu  
9: 55    PRESTÁVKA              
10: 15 testovanie – 2.časť testu  
11: 15  PRESTÁVKA – obed. cena 3,- € - platba ráno pri registrácii účastníkov. OBED SI HRADÍ KAŽDÝ ÚČASTNÍK SÁM.  
11: 45  spätná väzba k 1. časti testu (výsledky, riešenia, metodika) 
12: 45  PRESTÁVKA  
12: 50  spätná väzba k  2. časti testu (výsledky, riešenia, metodika) 

13: 50  predpokladané ukončenie 
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