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INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ
k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2022/2023
v študijnom odbore 7902 J gymnázium

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.
•

•

Podľa § 63 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva uchádzač alebo
zákonný zástupca žiaka základnej školy riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.
Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez
elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo - v listinnej podobe na tlačive 056
MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj
s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku
podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné
vyhlásenie.

•

V školskom roku 2022/2023 plánuje škola otvoriť jednu triedu v študijnom odbore 7902 J s
počtom žiakov 24. V rámci profilácie gymnázia si prijatí uchádzači budú môcť pri zápise na
štúdium vybrať jednu z dvoch možností profilácie:
a/ Sociálne zručnosti a sebaprezentácia,
b/ Programovacie a interaktívne prostredia.

•

Termíny prijímacích skúšok sú 2. mája 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
3. mája 2022) a 9. mája 2022 (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022)
na základe písomného pozvania žiaka v budove gymnázia.
EDUID školy pre potreby vyplnenie prihlášky na SŠ: 100014964

•

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV STANOVENÉ ŠKOLOU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
1. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Na základe výsledkov TESTOVANIA 9-2022
• ak žiak získal v TESTOVANÍ 9-2022 v oboch predmetoch samostatne (matematika, slovenský
jazyk a literatúra) úspešnosť najmenej 90,00%, rozhoduje riaditeľ školy o prijatí bez
prijímacích skúšok (§65 ods. 5 zákona č. 245/2008).
2. PRIJÍMANIE NA ZÁKLADE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Žiaci, ktorí nespĺňajú kritéria podľa bodu 1., budú prijatí na štúdium na základe výsledkov
písomnej prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, ďalej na základe
preferenčných bodov za študijné výsledky na ZŠ pri výročnej klasifikácií v 8. ročníku a polročnej
klasifikácii v 9. ročníku, za výsledky Testovania 9-2022 a za úspechy v súťažiach podľa
nasledujúcich bodov:
2.1 Forma prijímacej skúšky

Obidve časti prijímacej skúšky sa realizujú písomnou formou na základe vyžrebovanej verzie úloh.
Skúška prebieha z profilujúcich predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
2.2 Obsah prijímacej skúšky

Úlohy z učiva profilujúcich predmetov v rozsahu 5. - 9. ročníka základnej školy predpísaného
Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2A.
2.3 Bodové hodnotenie prijímacej skúšky
• skúška z matematiky:
50 bodov
• skúška zo slovenského jazyka a literatúry:
50 bodov
Spolu:
100 bodov
• Žiak úspešne vykonal skúšku, ak v každom z písomných testov získal aspoň 30 % počtu bodov,
ktoré v danom teste dosiahol žiak s najväčším počtom bodov.
2.4 ZOHĽADNENIE VÝSLEDKOV TESTOVANIA 9-2022 A VÝSLEDKOV ŽIACKYCH
SÚŤAŽÍ NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH
2.4.1 TESTOVANIE 9-2022
• dve desatiny počtu percent dosiahnutých žiakmi v testoch zo slovenského jazyka a literatúry a z
matematiky v testovaní deviatakov sa pripočíta k bodom získaným za testy v matematike a v
slovenskom jazyku a literatúre
Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať za výsledky v TESTOVANÍ 9-2022 za
matematiku a za slovenský jazyk a literatúru spolu je 40 bodov.
V prípade, že sa niektorí zo žiakov pozvaných na prijímacie skúšky nezúčastní
TESTOVANIA 9-2022, toto kritérium škola nebude brať do úvahy u všetkých záujemcov
o štúdium.
2.4.2 ŽIACKE SÚŤAŽE
•

žiaci môžu získať body za umiestnenie na 1. - 3. mieste v krajskom a obvodnom kole súťaží:
Matematická olympiáda kategórie Z9, Z8, Z7, Z6, Pytagoriáda kategórie P6, P7, P8, Fyzikálna
olympiáda kategórie E, Chemická olympiáda kategórie D, Biologická olympiáda kategórie C, D,

E, Geografická olympiáda kategórie G, E, F, Olympiáda v cudzom jazyku, Dejepisná olympiáda
kategórie C, D, E, F, Olympiáda v slovenskom jazyku kategórie C, Technická olympiáda
v krajskom kole
1. miesto:
10 bodov
2. miesto:
9 bodov
3. miesto:
8 bodov
úspešnosť:
5 bodov
v obvodnom kole
1. miesto:
8 bodov
2. miesto:
7 bodov
3. miesto:
6 bodov
úspešnosť:
3 body
•

za úspešné umiestnenie v ďalších súťažiach minimálne na úrovni obvodného kola žiaci môžu
získať maximálne 2 body (rozhoduje riaditeľ školy)

•

za žiacke súťaže možno získať maximálne 25 bodov

2.4.3 ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa priemeru známok
v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, matematika, fyzika, biológia pri
výročnej klasifikácii v 8. ročníku a polročnej klasifikácii v 9. ročníku základnej školy nasledovne:
-

za priemer
za priemer
za priemer
za priemer
za priemer
za priemer

1,0
1,01 - 1,25
1,26 - 1,50
1,51 - 1,75
1,76 - 2,00
2,01 a viac

žiak získa 15 bodov
žiak získa 12 bodov
žiak získa 10 bodov
žiak získa 6 bodov
žiak získa 3 bodov
žiak získa 0 bodov

Maximálny možný počet bodov je 30.
V prípade výlučne slovného hodnotenia prospechu v uvedených predmetoch na základnej škole,
bude toto hodnotenie prevedené na známku podľa nasledujúcich kritérií:

ZNÁMKA

2
3

POPIS
bez chyby, príp. menšie
nepresnosti
veľmi dobre, len malé
chyby
dobre, väčšie nedostatky

4

nepresne, slabo

5

zásadné nedostatky

1

SLOVNÉ HODNOTENIE
vynikajúco, bezchybne, výborné výsledky
veľmi dobre, prevažne správne, veľmi dobré výsledky
priemerne, dobre, dobré výsledky
podpriemerne, slabo, prevažne nesprávne, uspokojivé
výsledky
nevyhovujúco, nedostatočne, neúplne a nepresne,
neuspokojivé výsledky

V prípade, že má žiak v uvedených premetoch na prihláške za daný predmet v danom roku alebo
polroku uvedené „absolvoval,“ SŠ nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z

najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou (prípadné slovné hodnotenie
prevedie na známku podľa vyššie uvedenej tabuľky).
Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak získať je 195 bodov.
V prípade rovnosti bodov budú o poradí rozhodovať postupne nasledovné kritériá:
• podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. je prednostne prijatý uchádzač, ktorý má
zmenenú pracovnú schopnosť,
• vyšší súčet bodov dosiahnutých v písomnej časti prijímacej skúšky,
• vyššia úspešnosť v TESTOVANÍ 9-2022,
• vyšší počet bodov za prospech.
Na základe výsledkov vykonanej prijímacej skúšky a výsledkov podľa časti 2.4 príjme riaditeľ
školy žiakov v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov nad počet žiakov prijatých bez prijímacej
skúšky do celkového počtu 24 žiakov. Dosiahnuté výsledky overuje škola pred konaním
prijímacích skúšok.
Termíny pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský
rok 2022/2023 sú 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Originály diplomov zo súťaží alebo potvrdenia organizátorov súťaží pre získanie bodov u žiakov,
ktorí konajú prijímacie skúšky v zmysle bodu 2.4.2 je potrebné predložiť na riaditeľstvo školy
najneskôr do 27. apríla 2022.
Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na
vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú
platnosť.

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 8. februára 2022.

PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy

