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Kritériá pre prijatie uchádzačov  

na  š t v o r r o č n é   štúdium   

v Gymnáziu Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 

v školskom roku 2019/2020 

 

Riaditeľka školy RNDr. Viera Tkáčová v zmysle zákona č.71/1967 Z. z. o správnom 

konaní (správny poriadok), v súlade s § 5 ods. 4, písm. a) zákona č. 596/2003 o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a s § 65 a § 66 zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
 

u r č u j e  nasledovné kritériá pre prijímanie žiakov  

v školskom roku 2019/2020. 

 

 
 

Počet otváraných tried prvého ročníka: 1 

Predpokladaný počet žiakov, ktorých možno prijať: 24 

Termíny prijímacieho konania: prvý termín   13. máj 2018 (pondelok) 

 druhý termín 16. máj 2018 (štvrtok) 

 

 

I. Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 

bez prijímacej skúšky: 

 

Uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 

dosiahol v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra a matematika) 

úspešnosť najmenej 90 %, bude prijatý bez prijímacej skúšky. 

Uchádzači, ktorí nespĺňajú toto kritérium, budú konať prijímaciu skúšku. 

 

II. Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 

prijímacou skúškou: 

 

Prijímacia skúška bude pozostávať z písomnej skúšky zo slovenského jazyka 

a matematiky. Obsahom bude učivo 6. – 9. ročníka základnej školy. 

 

 

Predpokladaný počet prijatých je 24 žiakov s najlepšími výsledkami z prijímacej skúšky 

(s najvyšším súčtom bodov z obidvoch predmetov). 



 

Kritériá pre prijatie uchádzačov na štvorročné štúdium 
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V prípade, že uchádzači dosiahnu rovnaký výsledok pri prijímacej skúške, budú použité 

ďalšie uvedené kritériá v tomto poradí: 

 

1. výsledky žiaka v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy zo 

slovenského jazyka a matematiky – prednosť bude mať žiak s vyšším súčtom bodov, 

2. priemerný prospech z predmetov slovenský jazyk  a matematika pri koncoročnej klasifikácii 

v 6., 7., 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka - prednosť bude mať žiak s lepším priemerom, 

3. dosiahnuté výsledky žiaka v predmetových olympiádach – prednosť bude mať žiak, 

ktorý bol úspešným riešiteľom olympiády a dosiahol lepšie umiestnenie,  

4. účasť a dosiahnuté výsledky žiaka v ostatných vedomostných súťažiach – prednosť 

bude mať žiak, ktorý dosiahol lepšie umiestnenie. 

 

Ak sa žiak zúčastnil predmetových olympiád, prípadne iných súťaží, predloží jeho zákonný 

zástupca  originál dokladu o umiestnení alebo kópiu potvrdenú riaditeľom školy s prihláškou 

do 20. 4. 2019. 

 

Žiak nebude na štúdium prijatý, ak mal počas štúdia na základnej škole zníženú známku 

zo správania horšiu ako stupeň 2. 

 

 

Úspešný bude každý žiak, ktorý, dosiahne aspoň 20% z celkového súčtu bodov za obidva 

predmety spolu. 

 

 

Riaditeľka školy vždy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, 

pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

 

 

                  V Seredi  11. marca 2019 

 

 

 

 

                 RNDr. Viera Tkáčová  
                                                                                                                                        riaditeľka školy 
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Kritériá pre prijatie uchádzačov  

na  o s e m r o č n é  štúdium  

 v Gymnáziu Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 

v školskom roku 2019/2020 

 

 

RNDr. Viera Tkáčová, riaditeľka školy v zmysle zákona č.71/1967 Z.z. o správnom 

konaní ( správny poriadok), v súlade s § 5 odst. 4 písm. a) Zákona č. 596/2003 o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a s § 65 § 66 Zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

u r č u j e   nasledovné kritériá  pre prijatie žiakov na štúdium 

v školskom roku 2019/2020. 
 

 

 Na štúdium v prijímacom konaní bude prijatých 19 žiakov, ktorí úspešne ukončia 

5. ročník základnej školy v školskom roku 2018/2019.  

 Všetci uchádzači o štúdium musia absolvovať prijímaciu skúšku, ktorá sa uskutoční 

v termínoch: prvý termín 13.mája 2019 (v pondelok), druhý termín 16.mája  2019 (vo 

štvrtok). 

 Prijímacia skúška bude pozostávať z písomnej skúšky zo slovenského jazyka 

a z matematiky. Obsahom skúšky bude učivo 1.- 5.ročníka základnej školy. 

 Prijatých bude 19 žiakov s najlepšími výsledkami z prijímacej skúšky - s najvyšším 

súčtom bodov z obidvoch predmetov (za predpokladu, že žiak úspešne vykonal 

prijímaciu skúšku). 

 

Úspešný bude každý žiak, ktorý dosiahne aspoň 20% z celkového počtu bodov  

v každom predmete. 

 

V prípade, že uchádzači dosiahnu rovnaký výsledok pri prijímacej skúške, budú použité 

ďalšie uvedené kritériá v tomto poradí: 

 

 

1. priemerný prospech pri koncoročnej klasifikácii v 3., 4. ročníku a v 1. polroku 5. 

ročníka - prednosť bude mať žiak s lepším priemerom. Do priemeru známok sa nebudú 

započítavať predmety: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova 

a regionálna výchova. 



 

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov na osemročné štúdium 
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2. priemerný prospech z predmetov slovenský jazyk  a matematika pri koncoročnej 

klasifikácii v 3., 4. ročníku a v 1. polroku 5. ročníka - prednosť bude mať žiak s lepším 

priemerom 
 

3. dosiahnuté výsledky žiaka v predmetových olympiádach – prednosť bude mať žiak, 

ktorý bol úspešným riešiteľom olympiády a dosiahol lepšie umiestnenie  
 

4. dosiahnuté výsledky žiaka v ostatných vedomostných súťažiach – prednosť bude mať 

žiak, ktorý dosiahol lepšie umiestnenie 

 

5. dosiahnuté výsledky žiaka v ostatných súťažiach – prednosť bude mať žiak, ktorý 

dosiahol lepšie umiestnenie 

 

 

Ak sa žiak zúčastnil predmetových olympiád, prípadne iných súťaží, predloží jeho zákonný 

zástupca  originál dokladu o umiestnení alebo kópiu potvrdenú riaditeľom školy s prihláškou 

do 20. 4. 2019. 

 

Riaditeľka školy vždy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,  

pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

 

 

 

 

 

                  V Seredi  11. marca 2019 

 

                 RNDr. Viera Tkáčová  
                                                                                                                                        riaditeľka školy 

 
 


