
Gymnázium, Ul.1.mája 8, Malacky 

 

 

KRITÉRIA 

PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 

do 1. ročníka 5 – ročného slovensko – anglického  

vzdelávacieho program 7902 J 74 gymnázium 

pre školský rok  2019/2020 

 

 

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom 

Bratislavského samosprávneho kraja, odboru školstva, mládeže a športu stanovujeme 

pre školský rok 2019/2020 tieto kritériá prijímacieho konania: 

 

 

1.  Počet tried 

 

V školskom roku 2019/2020 sa otvárajú na tunajšej škole 2 triedy 5 – ročného štúdia. 

Do každej triedy môže byť prijatých najviac 26 žiakov. Celkovo 52 žiakov. 

 

2.  Termín prijímacích skúšok 

 

 Termín skúšky: 21. marec 2019 

  

3.  Pozvanie na prijímacie skúšky 

 

Každý uchádzač, ktorý bude mať zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole 

do 28. februára 2019 a bude spĺňať zákonom stanovené podmienky, bude pozvaný 

doporučenou pozvánkou, zaslanou najmenej 5 dní pred termínom konania skúšok na adresu 

zákonného zástupcu žiaka, ktorá je uvedená na prihláške žiaka na štúdium na strednej škole. 

 

4. Podmienky prijatia na štúdium  

 

− získanie primárneho vzdelania a v príslušnom školskom roku úspešné ukončenie 

ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, alebo získanie nižšieho 

stredného vzdelania (ukončenie deviateho ročníka ZŠ),  

− splnenie kritérií prijímacieho konania,  

− uchádzač nie je žiakom inej strednej školy,  

− odoslanie prihlášky základnou školou spolu s prílohami (kópie diplomov/osvedčení 

z olympiád alebo súťaží) na našu školu do 28.2.2019, resp. riadne zaregistrovanie 

na našej škole (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Prihláška sa podáva riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 20.2.2019. 
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Prílohy prihlášky predkladajú žiaci, ktorí sa uchádzajú o bodové hodnotenie 

za umiestnenia v olympiádach alebo súťažiach.  

− doloženie dokladu o úspešnom ukončení ôsmeho ročníka (u ôsmakov), resp. deviateho 

ročníka (u deviatakov) vzdelávacieho programu základnej školy na začiatku školského 

roka 2019/2020.  

 

Poznámka: Podľa §33 ods.4) písmeno c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v priebehu štúdia na strednej 

škole umožňuje žiakom prestup na inú strednú školu. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov prestup povoľuje riaditeľ školy do ktorej sa žiak hlási na základe žiadosti jeho 

zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky 

na úrovni prijímacej skúšky. 

 

5.  Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky 

 

Forma: Prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou. 

Obsah a rozsah: Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia špeciálnych schopností 

a nadania:  

− test na overenie všeobecných študijných predpokladov – verbálne schopnosti, 

analytické schopnosti, kvalitatívne schopnosti a práca s údajmi, 

− test na overenie jazykových schopností. 

 

6. Kritérium úspešného vykonania prijímacej skúšky 

 

Žiak, ktorý získa aspoň 40 % bodov z testu na overenie všeobecných študijných 

predpokladov a súčasne aspoň 40 % bodov z testu na overenie jazykových schopností, 

úspešne vykonal prijímaciu skúšku. 

 

 7.  Celkové hodnotenie  

 

Celkové hodnotenie uchádzača pozostáva zo súčtu bodov: 

− za prijímaciu skúšku,  

− za umiestnenie v olympiádach a súťažiach. 

 

Bodovanie prijímacej skúšky  

− z testu na overenie všeobecných študijných predpokladov má uchádzač možnosť získať 

maximálne 30 bodov, 

− z testu na overenie jazykových schopností má uchádzač možnosť získať maximálne 

25 bodov, 

− postupy riešenia úloh oboch testov sa nehodnotia, akceptuje sa len získaný počet bodov 

za správne riešenie daných úloh, 

− žiak, ktorý získa aspoň 12 bodov z testu na overenie všeobecných študijných 

predpokladov a súčasne 10 bodov z testu na overenie jazykových schopností, úspešne 

vykonal prijímaciu skúšku. 

 

Bodovanie umiestnenia v olympiádach 

− akceptujú sa výsledky súťaží a olympiád z predchádzajúcich troch ročníkov 

v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole (mimo športových, umeleckých 

a korešpondenčných súťaží). Body sa prideľujú za umiestnenie na prvých troch 
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miestach v najvyššom kole. Doklad o umiestnení v súťaži, potvrdený riaditeľom ZŠ, 

treba doručiť spolu s prihláškou do 28. februára 2019 (doklady dodané neskôr nebudú 

akceptované). 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

Celoslovenské kolo 7 bodov 6 bodov 5 bodov 

Krajské kolo 5 bodov 4 body 3 body 

Okresné/Obvodné kolo 3 body 2 body 1 bod 

 

8.  Kritérium prijatia na štúdium 

 

− úspešné vykonanie prijímacích skúšok – uchádzač musí získať najmenej 40 % bodov 

z testu na overenie všeobecných študijných predpokladov a súčasne najmenej 40 % 

bodov z testu na overenie jazykových schopností, 

− umiestnenie na 1. až 52. mieste v poradovníku vytvorenom podľa celkového počtu 

dosiahnutých bodov. 

   

9. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov bude prednostne prijatý uchádzač, 

ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:  

 

− má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť (treba dokladovať),  

− má väčší počet získaných bodov v teste na overenie jazykových schopností, 

− dosiahol lepšie umiestnenie v predmetových súťažiach alebo olympiádach podľa bodu 

č.7, 

− dosiahol lepšie umiestnenie v predmetových súťažiach a olympiádach v tomto poradí 

CJ, SJL, DEJ, GEG, BIO, MAT, FYZ, 

− dosiahol lepší celkový priemer prospechu v prvom polroku posledného ročníka ZŠ 

(ôsmeho, resp. deviateho) okrem výchov.  

 

 

10. Neúčasť na prijímacích skúškach 

 

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie - doklad od lekára 

nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr v deň konania skúšok t. j. 21. marca  

2019 na riaditeľstve školy. O počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov bude 

znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa tieto 

výsledky zaradia medzi výsledky neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude 

prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 

 

 

11.  Zápis na štúdium 

 

Riaditeľka školy uchádzačovi vydá rozhodnutie podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Spolu s doručením rozhodnutia o prijatí oznámi škola uchádzačovi termín, miesto a spôsob 

zápisu na štúdium na strednej škole.  

Zápisný lístok vydá uchádzačovi príslušná základná škola. 
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Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do stanoveného termínu, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač 

prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné. Riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto 

ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

Žiaci prijatí na štúdium dostanú s rozhodnutím o prijatí aj dotazník, v ktorom obratom ich 

zákonní zástupcovia oznámia škole: 

− výber predmetov náboženská výchova, resp. etická výchova, 

− výber ďalšieho cudzieho jazyka – z ponuky – nemecký alebo francúzsky jazyk. 

 

 Konkrétne výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do troch 

pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. 

 

Kritériá na prijímacie pohovory pre 5 – ročné štúdium boli prerokované a schválené 

na pedagogickej  rade  dňa 9. januára 2019 a Radou školy dňa 24. januára 2019. 

 

Platnosť: od 1. februára 2019 

 

 

 …………………………………... 

 RNDr. Elena Krajčírová 

 riaditeľka školy 


