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Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium do prímy
pre školský rok 2021/2022
Prijímacie skúšky sa konajú v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Z. z.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
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.
Prihlasovanie sa na štúdium pre odbor gymnázium – 7902 J (osemročné štúdium)
1. V školskom roku 2021/2022 budú otvorené dve triedy pre 52 žiakov.
2. Prijímacie skúšky absolvujú žiaci 5. ročníka základnej školy.
3. Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku na štúdium riaditeľovi príslušnej základnej školy
do 8. apríla 2021.
4. Riaditeľ ZŠ odošle vyplnenú a potvrdenú prihlášku do našej školy do 16. apríla 2021.
5. V prihláške je potrebné uviesť prospech žiaka v 1. polroku 5. ročníka a označiť termín
prijímacej skúšky.
6. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne: 1. termín – 3.5.2021
2. termín – 10.5.2021
Prijímacie skúšky
1. Prijímacie skúšky absolvujú všetci prihlásení žiaci zo slovenského jazyka a literatúry
a matematiky.
2. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút a prijímacia skúška
z matematiky trvá 60 minút.
3. Žiak môže získať v teste zo slovenského jazyka max. 100 bodov a v teste z matematiky
max. 100 bodov.
4. Ak je uchádzač v školskom roku 2020/2021 úspešným riešiteľom okresných a vyšších kôl
súťaží a olympiád (okrem výchovných predmetov a korešpondenčných súťaží), môže získať 5
bodov za každú súťaž. Kópiu dokladu o umiestnení v súťažiach predloží zákonný zástupca
najneskôr v deň konania prijímacích skúšok.
5. Uchádzač, ktorý v teste zo slovenského jazyka alebo matematiky získa menej ako 30
bodov, prijímacie skúšky neurobil.
6. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa po sčítaní bodov umiestnia na 1. - 52. mieste.
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Pomocné kritériá pri rovnosti bodov
V prípade rovnosti bodov sa o poradí uchádzačov rozhodne podľa nasledovných kritérií
v uvedenom poradí:
 Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred
uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods.3). Príslušné
doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium.
 Vyšší počet bodov v teste z matematiky
 Pridelené body za úspešnosť v súťažiach
 Viac bodov z konštrukčnej úlohy z matematiky
 Viac bodov za prvú úlohu v teste zo slovenského jazyka a literatúry zameranú na
čitateľskú gramotnosť
 Lepší priemerný prospech z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
v prvom polroku 5. ročníka.
Ostatné podmienky pre prijatie (§ 65 ods. 2)
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím
na ich zdravotné znevýhodnenie na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou
na štúdium.
Neúčasť uchádzača na prijímacej skúške (§ 66 ods. 9)
V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr.
zdravotných) v riadnom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti oznámi
zákonný zástupca uchádzača najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Zverejnenie výsledkov (§ 68 ods. 1, 2)
Škola zverejní do 20. mája 2021 zoznam prijatých uchádzačov v poradí podľa výsledkov
prijímacej skúšky na webovej stránke školy a na výveske školy a vydá rozhodnutia o prijatí
alebo o neprijatí.
Termín na doručenie rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy
(EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do
elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
Zápis prijatých uchádzačov (§ 68 ods. 3)
Zákonný zástupca žiaka doručí potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení žiaka na štúdium
do 25. mája 2021 prostredníctvom naskenovaného tlačiva e-mailom, poštou alebo do
elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
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Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača do určeného termínu nezašle potvrdenie
o nastúpení na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné
a škola ponúkne voľné miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích
skúšok a ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.

Prerokované na pedagogickej rade dňa 26.1.2021
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