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V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy stanovuje 

 

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  

DO 1. ROČNÍKA OSEMROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU GYMNÁZIA  

(KÓD 7902 J 00)  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

 

 

Každý uchádzač s riadne zaevidovanou prihláškou na štúdium na našej škole bude pozvaný na prijímacie 

skúšky prostredníctvom EduPage systému najneskôr päť dní pred termínom ich konania. 

 

1. PODMIENKY A PREDPOKLADY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

a) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, 

b) registrácia kompletne vyplnenej prihlášky na našu školu potvrdenej riaditeľom základnej školy  

do 20. marca 2023 spolu s prílohami (diplomy/certifikáty z vedomostných súťaží a predmetových 

olympiád). Prílohy prihlášky predkladajú napríklad žiaci, ktorí sa uchádzajú o bodové hodnotenie 

za umiestnenie vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach, 

c) získanie primárneho vzdelania a úspešné ukončenie piateho ročníka základnej školy v príslušnom 

školskom roku, doloženie dokladu o úspešnom ukončení piateho ročníka vzdelávacieho programu 

základnej školy na začiatku školského roka 2023/2024, 

d) splnenie podmienok a kritérií prijímacieho konania, umiestnenie uchádzača do počtu miest 

určených na prijatie pre daný odbor v poradovníku vytvorenom podľa celkového súčtu získaných 

bodov. 

2. JEDNOTLIVÉ ČASTI PRIJÍMACIEHO KONANIA A ICH BODOVANIE 

Do celkového súčtu sa budú zarátavať body: 

a) za výsledky prijímacej skúšky:     

test z matematiky      max. 100 bodov 

test zo slovenského jazyka a literatúry    max. 100 bodov 

b) za správanie a prospech na ZŠ     max. 50 bodov 

c) za najvyššie umiestnenie v súťažiach a olympiádach  max. 15 bodov 

Celkový súčet bodov, ktoré môže uchádzač dosiahnuť v prijímacom konaní, je 265 bodov. 

3. PRIJÍMACIA SKÚŠKA 

 FORMA, OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: 

Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia vedomostí formou písomných testov z predmetov 

matematika a  slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím 

programom odboru vzdelávania v základnej škole - ISCED 1, 2  (1. až 5. ročník ZŠ). Všetci 

uchádzači budú konať prijímaciu skúšku. 



 KRITÉRIUM ÚSPEŠNÉHO VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

Uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak získa: 

1. aspoň 40% bodov z písomného testu z matematiky a súčasne aspoň 40% bodov z písomného 

testu zo slovenského jazyka a literatúry 

a súčasne 

2. aspoň 50% súčtu bodov z oboch písomných testov (z matematiky a zo slovenského jazyka 

a literatúry). 

4. PROSPECH A SPRÁVANIE ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 Zohľadňujú sa známky zo správania a z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, cudzí jazyk (v prípade absolvovaných dvoch cudzích jazykov sa započíta lepšia 

známka) na polročnom vysvedčení 5. ročníka ZŠ a koncoročnom vysvedčení 4. ročníka ZŠ. Body 

budú pridelené nasledovne: 

 

 
známky za I. polrok 5. ročníka známky za II. polrok 4. ročníka 

Predmet výborný chválitebný výborný chválitebný 

Slovenský jazyk a literatúra 10 b 5 b 10 b 5 b 

Matematika 10 b 5 b 10 b 5 b 

Cudzí jazyk* 5 b 3 b 5 b 3 b 

* v prípade absolvovaných dvoch cudzích jazykov sa započíta lepšia známka 

Za známky z ostatných vyučovacích predmetov sa neudeľujú plusové ani mínusové body. 

 Za zníženú známku zo správania na ZŠ na úroveň uspokojivé sa odpočíta od bodov získaných 

za prospech 10 bodov. Za zníženú známku zo správania na ZŠ na úroveň menej uspokojivé 

sa odpočíta od bodov získaných za prospech 20 bodov. 

 V prípade uchádzačov predkladajúcich doklad o klasifikácii zo zahraničia je potrebné, aby 

zákonný zástupca žiaka zabezpečil aj úradný preklad požadovaných dokladov/vysvedčení 

do slovenského jazyka.  

5. VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE A PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 

 Uchádzač má možnosť získať maximálne 15 bodov za úspešné umiestnenie v školskom roku 

2021/2022 a 2022/2023 vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach, ktoré súvisia 

s odborom vzdelávania: biologická, geografická, matematická olympiáda, olympiády v cudzích 

jazykoch, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko.  

 V prípade viacerých úspešných umiestnení sa do úvahy berie iba jedno najlepšie. 

 Úspešnosť vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach musí uchádzač preukázať 

kópiou diplomu alebo certifikátu. Tieto doklady je potrebné priložiť ako prílohu ku prihláške 

do 20. marca 2023. 

 Výsledky športových a iných súťaží, ktoré nie sú vyššie vymenované, a prílohy dodané po termíne 

nebudú brané do úvahy. 

 CELOŠTÁTNE KOLO KRAJSKÉ KOLO OKRESNÉ KOLO 

1. miesto 15 bodov 10 bodov 5 bodov 

2. miesto 14 bodov 9 bodov 4 body 

3. miesto 13 bodov 8 bodov 3 body 

4. miesto 12 bodov 7 bodov 2 body 

5. miesto 11 bodov 6 bodov 1 bod 

 



6. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV VIACERÝCH UCHÁDZAČOV BUDE PREDNOSTNE PRIJATÝ 

UCHÁDZAČ, KTORÝ MÁ:  

1. podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť 

(len ak zákonný zástupca odovzdal potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti spolu 

s prihláškou do 20. marca 2023), 

2. väčší počet bodov získaný na prijímacej skúške z matematiky, 

3. väčší počet bodov získaný na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, 

4. väčší počet bodov získaný za úspešné umiestnenie v súťažiach a predmetových olympiádach, 

5. lepšiu známku zo slovenského jazyka a literatúry na polročnom vysvedčení 5. ročníka, 

6. lepšiu známku z matematiky na polročnom vysvedčení 5. ročníka, 

7. lepšiu známku z matematiky na koncoročnom vysvedčení 4. ročníka, 

8. lepšiu známku zo slovenského jazyka a literatúry na koncoročnom vysvedčení 4. ročníka, 

9. lepšiu známku z cudzieho jazyka na polročnom vysvedčení 5. ročníka. 

7. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov treba ospravedlniť najneskôr v deň 

konania prijímacích skúšok do 11.00 h na riaditeľstve školy. Počet prijatých uchádzačov bude 

znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom 

termíne budú výsledky zaradené medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z takto vytvoreného 

poradia bude doplnený počet prijatých uchádzačov v súlade so stanovenými podmienkami 

a kritériami. 

 O spôsobe prijatia prípadného uchádzača, ktorý objektívne a preukázateľne nemôže splniť 

niektorú z podmienok prijímacieho konania (napr. dlhodobý pobyt v zahraničí z dôvodu vyslania 

rodičov, rozdielnosť učebných plánov a foriem hodnotenia jednotlivých základných škôl a pod.), 

rozhoduje riaditeľka školy. 

 Za úplnosť a správnosť všetkých údajov uvedených v prihláške na našu školu zodpovedá zákonný 

zástupca žiaka. 

 Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP (špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) predkladá 

požadované doklady ako prílohu ku prihláške a bude kontaktovaný vedením školy. 

 Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť 

prijímacieho konania, príslušné kritérium nemusí byť hodnotené, priebeh a forma prijímacieho 

konania sa môžu zmeniť. Na základe vývoja epidemiologickej alebo inej mimoriadnej situácie 

a v závislosti od legislatívnych úprav si škola vyhradzuje právo aktualizácie uvedených kritérií v 

zmysle platnej legislatívy a usmernenia MŠVVaŠ SR. O prípadných zmenách bude škola 

informovať na svojej webovej stránke. 

 Bližšie informácie o škole a prijímacích skúškach nájdete na www.gmet.sk. 

 Podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou a schválené per rollam 

dňa 28.11.2022. 

 

        

 

 

 

 

Ing. Zuzana Vaterková, v.r.                                                    

                                                                                                     riaditeľka školy 

http://www.gmet.sk/

