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Podmienky prijímacieho konania
pre školský rok 2023/2024
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.
Prihlasovanie sa na štúdium pre odbor gymnázium – 7902 J 00 (osemročné štúdium)
EDUID školy: 100007976
1. Prijímacie skúšky absolvujú žiaci 5. ročníka základnej školy prezenčne.
2. Akceptované budú prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy
prostredníctvom školského informačného systému (prihláška bez podpisu rodičov) alebo
prihlášky v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy (prihláška s podpismi
oboch zákonných zástupcov žiaka).
3. Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku na štúdium spolu s prílohami príslušnej základnej
škole v termíne určenom príslušnými predpismi.
4. Riaditeľ základnej školy potvrdí údaje v prihláške tak, aby zákonný zástupca žiaka mohol
podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote.
5. V prihláške je potrebné označiť termín prijímacej skúšky.
6. Termíny prijímacích skúšok budú zverejnené dodatočne.
Prijímacie skúšky
1. Prijímacie skúšky absolvujú všetci prihlásení žiaci zo slovenského jazyka a literatúry
a matematiky.
2. Pozvánku na prijímacie skúšky dostanú uchádzači o štúdium najneskôr 5 dní pred ich
konaním prostredníctvom školského elektronického systému.
3. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút a prijímacia skúška
z matematiky trvá 60 minút.
4. Žiak môže získať v teste zo slovenského jazyka max. 100 bodov a v teste z matematiky
max. 100 bodov.
5. Ak je uchádzač v školskom roku 2022/2023 úspešným riešiteľom okresných a vyšších kôl
súťaží a olympiád (okrem súťaží z výchovných predmetov a korešpondenčných súťaží), môže
získať body za každú súťaž nasledovne:
Okresné kolo:
1. miesto v okresnom kole súťaže
2. miesto v okresnom kole súťaže
3. miesto v okresnom kole súťaže
Ďalší úspešný riešiteľ v okresnom kole
súťaže

7 bodov
6 bodov
5 bodov
4 body bez ohľadu na poradie
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Krajské kolo:
1.
- 3. miesto v krajskom alebo 7 bodov
regionálnom kole súťaže
Ďalší úspešný riešiteľ v krajskom alebo 5 bodov bez ohľadu na poradie
regionálnom kole súťaže
Kópiu dokladu o umiestnení v jednotlivých kolách súťaží predloží zákonný zástupca
k prihláške alebo najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. (§ 67 ods.5)
6. Uchádzač, ktorý v teste zo slovenského jazyka alebo matematiky získa menej ako 30
bodov, prijímacie skúšky neurobil.

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
Ostatné podmienky pre prijatie (§ 65 ods. 2)
Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykoná prijímaciu
skúšku s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie na základe vyjadrenia Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Správu z diagnostického vyšetrenia
vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky je zákonný zástupca
povinný doložiť s prihláškou na štúdium (§ 63 ods. 6).
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie
vyjadrenie lekára so špecializáciu všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať
zvolený odbor vzdelávania (§ 63 ods. 5).
Neúčasť uchádzača na prijímacej skúške (§ 66 ods. 8)
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch a bude ospravedlnený, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr
v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca
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uchádzača najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takom prípade
rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
Zverejnenie výsledkov (§ 68 ods. 1, 2)
Škola zverejní zoznam uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacej skúšky na
webovej stránke školy a na výveske školy a odošle rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí
prostredníctvom školského informačného systému. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov
s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri
prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo
neúspešne.
Odvolanie proti rozhodnutiu (§ 68 ods.4)
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu o neprijatí odvolať v lehote do piatich dní
odo dňa doručenia rozhodnutia.
Zápis prijatých uchádzačov (§ 68 ods. 3)
Zákonný zástupca žiaka písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie zaslaním potvrdenia,
ktoré mu bude doručené spolu s rozhodnutím o prijatí. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory
vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium do prímy pre školský rok 2023/2024
budú doplnené o aktuálne termíny prijímacích skúšok a počty žiakov, ktoré bude možné prijať
do prímy.

Prerokované na pedagogickej rade dňa 25.1.2022

PaedDr. Eva Kuková
riaditeľka školy

