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KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 

V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025 
 

V súlade s §62 - §68 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,   riaditeľka školy 
určuje tieto kritériá na prijímacie skúšky 

  
do 1.ročníka štvorročného štúdia 

v študijnom odbore 7902 J gymnázium. 
 

I. PODMIENKY PRIJATIA 
 

1. Úspešné ukončenie nižšieho stredného vzdelania, ktoré žiak zdokladuje predložením 
koncoročného vysvedčenie z 9.ročníka ZŠ najneskôr v prvý septembrový týždeň 
školského roku 2024/2025. 

2. Splnenie podmienok prijímacieho konania. 

3. Klasifikácia správania v 6. – 9. ročníku základnej školy stupňom veľmi dobré.  

 
II. PRIJÍMACIE KONANIE 
 
1. Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v stanovenom termíne podajú 

riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu.  
 

2. Prihláška na vzdelávanie musí obsahovať tieto osobné údaje:  

 meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o 
zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej 
škole,  

 meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt oboch zákonných zástupcov;  

 odporúčame zákonným zástupcom uviesť na prihlášku svoje mobilné telefónne číslo, 
emailovú adresu a podpisy obidvoch alebo  aspoň jedného zákonného zástupcu 
s doložením Vyhlásenia zákonných zástupcov k podaniam, o ktorých sa rozhoduje 
v správnom konaní (dohoda, že všetko podpisuje jeden zákonný zástupca). 
 

3. Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe: 
a) výsledkov písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z 

matematiky,  
b) preferenčných bodov za študijné výsledky na ZŠ,  
c) za úspechy v predmetových olympiádach, vedomostných a recitačných súťažiach, 
d) za úspechy v športových súťažiach 
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III. PRIJATIE NA ŠTÚDIUM BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  
 
Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom 
predmete (SJL, MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90 % sa písomnej prijímacej 
skúšky nezúčastní, ale bude zaradený medzi prvých prijatých uchádzačov. 
 
Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí týchto uchádzačov na štúdium im bude doručené 7 dní 
pred termínom konania prijímacích skúšok. 
 
Uchádzači, ktorí nespĺňajú uvedené kritérium, budú konať prijímaciu skúšku. 

 
IV. PRIJATIE NA ŠTÚDIUM S PRIJÍMACOU SKÚŠKOU  
 
1. Prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou v rozsahu vzdelávacích štandardov 

ŠVP pre ZŠ (ISCED2):  

 zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút) .......................... 25 bodov 

 matematiky (60 minút)    ...........................25 bodov 
Žiaci môžu používať rysovacie pomôcky a kalkulačku bez grafických editorov. 

 
2. Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku vtedy, ak získa:  

 zo slovenského jazyka a literatúry minimálne 10 bodov  

 z matematiky minimálne 10 bodov 
 
 

V. TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACICH SKÚŠOK: 
 

 určuje MŠVVaŠ SR a bude zverejnený na stránke školy 
 

Riaditeľka školy pozve uchádzača na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich 
konania. Pozvánka bude zaslaná na adresu zákonného zástupcu žiaka uvedenej v prihláške. 
 
 

VI. PORADIE UCHÁDZAČOV 
 

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa počtu dosiahnutých bodov na základe týchto kritérií: 
 

1. výsledok písomnej prijímacej skúšky – maximálne 50 bodov  
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2. preferenčné body za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v  7. 

a v 8.ročníku ZŠ a polročnom vysvedčení v 9.ročníku ZŠ. Body sa budú prideľovať 
na základe priemeru, ktorý sa vypočíta zo všetkých známok uvedených na prihláške 
s výnimkou správania a výchov podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
Priemer 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

1,00 10 10 10 
viac ako 1,00 – 1,20 9 9 9 
viac ako 1,20 – 1,30 8 8 8 
viac ako 1,30 – 1,40 7 7 7 
viac ako 1,40 – 1,50 6 6 6 
viac ako 1,50 – 1,70 5 5 5 
viac ako 1,70 – 2,00 4 4 4 
viac ako 2,00 – 2,20 3 3 3 

 
3. Slovné hodnotenie sa nahradí známkou, ktorá sa vypočíta ako aritmetický priemer 

všetkých známok z daného predmetu, ktoré budú uvedené na prihláške za 
predchádzajúce školské roky, pričom výsledná známka sa zaokrúhli smerom dole. 
 
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku 
uvedené „absolvoval,“ nahradíme toto hodnotenie aritmetickým priemerom známok 
z daného predmetu za všetky predchádzajúce ročníky. 
 

4. Umiestnenie v predmetových olympiádach, vedomostných a recitačných súťažiach 
v 7., 8. a 9.ročníku organizovaných IUVENTOU. 
   

Umiestnenie Medzinárodná 
súťaž 

Národná 
súťaž 

Krajské 
kolo 

Okresné 
(obvodné, regionálne) kolo 

1. 20 15 10 5 
2. 19 14 9 4 
3. 18 13 8 3 

úspešný riešiteľ 17 12 7 2 
 

 Účasť v medzinárodných programoch – certifikát účastníka 10 bodov 
 

Doklad o umiestnení, resp. o účasti na súťaži (diplom – originál s pečiatkou a podpisom 
organizátora súťaže alebo kópia diplomu overená riaditeľom ZŠ) je potrebné zaslať spolu 
s prihláškou alebo doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 
Žiak sa môže preukázať viacerými diplomami (z rôznych súťaží), pri účasti vo viacerých kolách 
tej istej súťaže berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže. 
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5. Umiestnenie v individuálnych športových súťažiach v 7., 8. a 9.ročníku  

 
Umiestnenie Medzinárodná 

súťaž 
Národná 

súťaž 
Krajská 

súťaž 
1. 20 15 10 
2. 19 14 9 
3. 18 13 8 

 
Doklad o umiestnení, resp. o účasti na súťaži (diplom – originál s pečiatkou a podpisom 
organizátora súťaže alebo kópia diplomu overená riaditeľom ZŠ) je potrebné zaslať spolu 
s prihláškou alebo doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 
Žiak sa môže preukázať viacerými diplomami (z rôznych súťaží), pri účasti vo viacerých kolách 
tej istej súťaže berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže. 
 

6. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov bude uprednostnený uchádzač podľa kritérií 
v nasledovnom poradí:  

 má zmenenú pracovnú schopnosť podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z., (k prihláške 
musí byť pripojené rozhodnutie lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať daný 
odbor) 

 s lepším výsledkom prijímacej skúšky, 

 súrodenec uchádzača je žiakom alebo absolventom našej školy,  

 má lepší študijný priemer. 
 

VII. VŠEOBECNÉ USMERNENIA 
1. Zákonný zástupca uchádzača podáva riadne a úplne vyplnenú prihlášku na vzdelávanie 

riaditeľovi SŠ týkajúcu sa  I. kola prijímacích skúšok do 20.marca elektronicky (cez 
školský informačný systém ZŠ) alebo v listinnej podobe potvrdenú riaditeľom ZŠ. 

2. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 
niektorá časť prijímacieho konania, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí 
príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

3. Neúčasť na prijímacích skúškach je možné ospravedlniť len zo závažných dôvodov (v 
prípade ochorenia doklad od lekára nesmie byť starší ako tri dni) a najneskôr v deň konania 
prijímacej skúšky do 8.00 hod. na riaditeľstve školy. Riaditeľka školy určí neprítomnému 
uchádzačovi náhradný termín prijímacej skúšky a rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých 
prijíma do prvého ročníka. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa výsledky týchto 
žiakov zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia 
bude doplnený počet prijatých uchádzačov do počtu určeného MŠVVaŠ SR v súlade so 
stanovenými kritériami. 

4. Informácie o prijímacích skúškach, harmonogram, termíny konania, počet žiakov 
schválený MŠVVaŠ SR budú zverejnené a aktualizované pre príslušný školský rok na 
internetovej stránke školy: www. cgymmisikasnv.edupage.org 
Na internetovej stránke školy sa nachádzajú aj úlohy z predchádzajúcich rokov, ktoré 
môžu uchádzačom poslúžiť, ako príprava na prijímacie skúšky 
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5. Výsledky prijímacieho konania budú v termíne určenom ministerstvom školstva 
zverejnené na nástenke pri vstupe do budovy školy a na stránke školy www. 
cgymmisikasnv.edupage.org 
Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom žiaka, 
zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, 
či uchádzač je prijatý alebo nie je prijatý. 

6. Zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie 
v stanovenom termíne. .  

7. Na uvoľnené miesto môže nastúpiť niektorý z uchádzačov, ktorý nebol prijatý pre 
nedostatok miesta.  

8. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné 
znevýhodnenie. Zákonný zástupca žiaka je povinný o tejto skutočnosti informovať 
riaditeľku   školy a dokladovať prispôsobenie formy písomným vyjadrením pedagogicko-
psychologickej poradne najneskôr týždeň pred konaním prijímacích skúšok po 
telefonickom dohovore. 

9. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí 
odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhodne 
zriaďovateľ školy, pokiaľ riaditeľ školy nebude môcť rozhodnúť v rámci autoremedúry. 

10. Riaditeľka školy zverejní rozhodnutie o konaní II. kola prijímacieho konania na 
nenaplnený počet miest do 6. júna príslušného roka. Zákonný zástupca uchádzača podáva 
prihlášku do II. kola najneskôr do 16. júna príslušného roka. Termín prijímacej skúšky je 
vždy v treťom úplnom júnovom týždni v utorok. 

 
 
Prerokované v PR dňa : 27.09.2022 
Prednesené na zasadnutí Rady školy dňa: 13.10.2022. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 30.11.2022 
 
 
 
 
        Mgr. Otília Berková 
                       riaditeľka školy 
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