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KRITÉRIÁ  PRE  PRIJÍMANIE  ŽIAKOV  DO  TRIED  ŠTVORROČNÉHO 

ŠTÚDIA  PRE  ŠKOLSKÝ  ROK  2015/2016 

Študijný odbor – zameranie:  79 02 J – gymnázium   

 

        V  zmysle § 65 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 stanovujem pre prijímanie žiakov na štvorročné štúdium pre školský 

rok 2015/2016 tieto kritériá: 

 

1. V školskom roku 2015/2016 otvoríme tri triedy s celkovým počtom prijatých žiakov 93.  
 

2. Bez prijímacích skúšok budú prijatí len žiaci, ktorí dosiahli na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo SJL 

a  z MAT úspešnosť najmenej 90% z každého predmetu samostatne – čo preukážu potvrdením o dosiahnutých 

výsledkoch vydanom MŠVVaŠ  SR . 

 

3. Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí nespĺňajú 2. bod týchto kritérií, budú robiť písomné prijímacie skúšky 

zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky z učiva podľa platných osnov  pre ZŠ:  

- v prvom  termíne prvého kola  dňa  11. mája 2015  o 8,00 hod.  alebo 

- v druhom termíne prvého kola dňa  14. mája 2015  o 8,00 hod.  v  budove gymnázia. 

 

4. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov za: 

 prospech na ZŠ – najviac 20 bodov 

 výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ – najviac 20 bodov 

 výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky – najviac 60 bodov 

 úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach – najviac 20 bodov. 

Pri rovnosti súčtu bodov dostane prednosť žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí: 

a) má zníženú pracovnú schopnosť 

b) je sirota alebo polosirota  

c) dosiahol vyšší  súčet  bodov na prijímacích skúškach 

d) dosiahol lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ 

e) dosiahol lepšie výsledky v súťažiach a olympiádach na ZŠ podľa bodu 10. týchto kritérií 

f) dosiahol lepšie študijné výsledky z povinných predmetov na ZŠ v  6. - 9. ročníku. 

 

5. Za priemerné prospechy v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ (sledované obdobie) môže 

žiak získať z predmetov SJL, ANJ, DEJ, GEG, MAT, FYZ, BIO a CHE (známky z predmetov SJL a MAT sa 

započítavajú v každom ročníku dvakrát) podľa tabuľky:  

8. a 9. ročník BODY 8. a 9. ročník BODY 8. a 9. ročník BODY 

1,00 10 1,40 6 1,80 2 

1,10 9 1,50 5 1,90 1 

1,20 8 1,60 4 2,00 0 

1,30 7 1,70 3 – -- 

 

Ak sa žiak neučil v sledovanom období ANJ, pre výpočet bodov za prospech sa bude brať do úvahy prospech 

z cudzieho jazyka, z ktorého bol žiak klasifikovaný v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka 

ZŠ, pri viacerých jazykoch v poradí NEJ, FRJ, iný jazyk. 
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6. Za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ zo SJL a z MAT získa žiak body podľa 

tabuľky :  

Priemerné %  úspešnosti BODY Priemerné  %  úspešnosti BODY Priemerné  % úspešnosti BODY 

100 – 90 20 69,9 – 60 14 39,9 – 30  8 

89,9 - 80 18 59,9 – 50  12 29.9 – 20 6 

79,9 – 70 16 49,9 – 40  10 19,9 – 0  4 

 

Žiak prinesie na prijímacie skúšky potvrdenie o dosiahnutých výsledkoch z celoslovenského testovania žiakov  

9. ročníka vydané MŠVVaŠ SR. 

 

7. Na písomnej prijímacej skúške môže žiak získať najviac 60 bodov, z  toho 30 bodov na skúške zo slovenského 

jazyka a literatúry a 30 bodov na skúške z matematiky. Písomné skúšky sú 60 minútové. Žiak môže používať 

len písacie a rysovacie potreby a kalkulačku. 
 

8. Žiak splnil kritérium prijatia, ak úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky a získal taký celkový súčet bodov 

podľa týchto kritérií, že vo výsledkovej listine vyhotovenej z oboch skúšobných termínov sa umiestnil na 1. až 93. 

mieste.  

 

9. Písomná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje úlohy z jazyka a literatúry, za ktoré môže 

žiak získať najviac 30 bodov  a za gramatické chyby  žiak stratí body podľa tabuľky: 

 

Počet  chýb Body Počet  chýb Body Počet  chýb Body 

0 – 1 0 4 – 5 -2 8 – 9 -4 

2 – 3 -1 6 – 7 -3 10 a viac -5 
 

 

10. Za úspešnosť prihlásených žiakov v priebehu posledných dvoch ročníkov štúdia v obvodnom, resp. okresnom 

a vyšších kolách predmetových olympiád z MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, SJL, DEJ, cudzieho jazyka a  súťaže 

Hviezdoslavov Kubín žiak získa body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítajú body len za najlepšie 

umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže  a  v  celkovom súčte môže získať najviac 20 bodov za všetky súťaže 

spolu (výsledky športových a iných súťaží sa neberú do úvahy): 

Umiestnenie 
Body 

obvodné / okresné kolo krajské kolo celoštátne kolo 

1. miesto 4 7 10 

2. miesto 3 6 9 

3. miesto 2 5 8 

úspešný rieš. 1 4 7 

Úspešnosť musí žiak preukázať originálom diplomu organizátora súťaže najneskôr v deň konania prijímacích 

skúšok do 8,00 hod. Potvrdenia zo ZŠ sa nebudú brať do úvahy. 

 

11. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve školy najneskôr dňa 

25. mája 2015. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí žiaka, návratku, 

fotografiu uchádzača a svoj preukaz totožnosti. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne,  

rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť. 
 

Nitra 31. marec 2015                               

                                                                                                                      Mgr. Martin Chudík, v. r. 

                               riaditeľ školy  


