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PRIJÍMACIE KONANIE 

na školský rok 2020/2021 
 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - § 68 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, §§ 29 a 31 zákona 

č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

a doplnkov.  

Podľa § 161k zákona 245/2008 Z. z. počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania 

na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania 

určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky.  

Podľa §150 ods. 8c zákona 245/2008 ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo 

mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa 

osobitného predpisu alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome, 

alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo 

zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť o iných 

termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch 

podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania 

zápisov. 

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 

29. apríla 2020 sa prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných 

vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov koná od 19. mája 2020 

do 30. júna 2020. 

 

Kritériá a podmienky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/21 

Študijný odbor – zameranie: 7902 J  gymnázium – štvorročné štúdium 

 

Podmienky prijímacieho konania 
 

Pre školský rok 2020/2021 možno prijať do prvého ročníka 4-ročného štúdia gymnázia 

študijný odbor 7902 J gymnázium  20 žiakov - 1 trieda. 



O štúdium sa môžu uchádzať žiaci, ktorí v školskom roku 2019/20  navštevujú deviaty ročník 

základnej školy. 

 

Kritéria prijímacieho konania 

 

Pri prijímaní na štúdium škola postupuje podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.  
 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 

5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1.  Dva povinné predmety:  

  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa      

nasledujúceho vzťahu: . 

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

2. ZOHĽADNENIE PROSPECHU 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

 

  3.  ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

3.1  Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), DEJ, MAT, FYZ, 

CHE, BIO, GEG alebo Pytagoriáde, podľa nasledovnej stupnice: 

Body za predmetové olympiády 

Krajské kolo Okresné kolo 

Umiestnenie Počet bodov Umiestnenie Počet bodov 

1. 25 1. 15 

2. 20 2. 12 

3. 15 3. 9 

4. 10 4. 6 

5. 5 5. 3 

 

 

 



3.2  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia  

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového    

hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v celonárodnom 

alebo medzinárodnom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku podľa nasledovnej 

stupnice: 

 

Body za celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné kolo Medzinárodné kolo 

Umiestnenie Počet bodov Umiestnenie Počet bodov 

1. 30 1. 35 

2. 25 2. 30 

3. 20 3. 25 

 

3.3 Umelecký výkon 

Súťaže umeleckého charakteru sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa 

žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v krajskom kole v 8. ročníku alebo 

9. ročníku podľa nasledovnej stupnice: 

         

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Kritérium školy 

Zohľadňuje sa priemerný prospech žiaka z povinných vyučovacích predmetov     

určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem 

vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku 

ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka ako body 

za jednotlivé priemery podľa nasledovnej stupnice: 

Body za študijný prospech 

Priemer Počet bodov 

od do  

1 1,20 5 

1,21 1,40 4 

1,41 1,60 3 

1,61 1,80 2 

1,81 2,00 1 

Body za umelecké súťaže 

Krajské kolo 

Umiestnenie Počet bodov 

1. 10 

2. 8 

3. 6 



 

Hodnotenie 

Celkové poradie uchádzačov určuje súčet  získaných bodov zo všetkých vyššie 
uvedených kritérií. Uchádzači o štúdium  sa zoradia podľa takto získaného počtu bodov a 
budú prijímaní postupne až do naplnenia počtu  žiakov v triede. Maximálny počet žiakov, 
ktorých riaditeľka gymnázia môže prijať, je 20 do jednej  triedy prvého ročníka. 
 
V  prípade rovnosti súčtu  bodov (na poslednom prijímanom mieste) bude prednostne prijatý 
uchádzač: 
 

 so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú 
kritériám prijímacieho konania  (§ 67 ods.3.cit.zákona), 

 ktorý dosiahol lepšie výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
vyhlasovaných MŠVVaŠ SR  - umiestnenie vo vyšších kolách (krajské a celoslovenské), 

 dosiahol vyšší súčet bodov za priemerný prospech žiaka z povinných vyučovacích 
predmetov na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku 
deviateho ročníka.  

 
Pre druhé kolo platia tie isté kritériá ako pre prvé. 

Záverečné ustanovenia 

 Zoznamy všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov budú zverejnené na webovom 
sídle školy a aj na nástenke v priestoroch školy pod prideleným číselným kódom 
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí 
strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení 
žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 
 
Kritériá boli prerokované pedagogickou radou per rollam dňa  05. 05. 2020.  

 

                    RNDr. Csilla Nagyová 
                                riaditeľka školy 
 


