
    Gymnázium sv.  Andreja v Ružomberku  
N á m e s t i e  A .  H l i n k u  5 ,    0 3 4  5 0  R u ž o m b e r o k   

www.gsa.sk             tel./fax: +421 44  43 29 462               riaditeľ: + 421 44  43 21 112                 e-mail: gsa@gsa.sk    
 

V pravde, vernosti a svätosti privádzame bližšie ku Kristovi .  

     

KRITÉRIÁ  PRIJATIA  ŽIAKOV DO  PRVÉHO ROČNÍKA  OSEMROČNÉHO 
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU GYMNÁZIUM V  ŠKOLSKOM  ROKU  

2017/2018 
 

Študijný odbor – zameranie:  7902 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 kritériá prijatia žiakov do triedy 
s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2018/2019: 
 

1. V školskom roku 2018/2019 otvoríme jednu triedu prvého ročníka osemročného vzdelávacieho 
programu gymnázium s celkovým počtom 17  žiakov (na základe rozhodnutia Okresného úradu 
v Žiline – odbor školstva č. OU-ZA-OS1/2017/031392-37 zo dňa 13.09.2017).  
 

2. Písomné prijímacie skúšky budú v dňoch 14. a 17. mája 2018.  
 

3. Do prímy sa hlásia žiaci 5. ročníka ZŠ (Podmienka nástupu na gymnázium je úspešne ukončenie 
piateho ročníka Základnej školy. 

4. Prijímacie skúšky majú písomnú formu zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 
5. Obsahom prijímacej skúšky bude overenie kompetencií žiakov v jednotlivých predmetoch 

v súlade s požiadavkami ISCED1 a ISCED2. Na vypracovanie zadaní budú mať žiaci 60 minút. 
6. Prijímacie skúšky budú robiť všetci žiaci.  
7. Hodnotenie písomných prijímacích skúšok: 

                                 slovenský jazyk   -         max. 50 bodov, 
                                 matematika          -         max. 50 bodov. 

 

8. Kritériá na prijatie žiakov vykonaním písomných prijímacích skúšok. Poradie žiakov v prijímacom konaní 
sa určí na základe: 
A) úspešného zvládnutia prijímacích skúšok zo SJL a MAT: z obsahu štúdia ZŠ, 
B) súčtu bodov za Testovanie 5; 
C) súčtu bodov za umiestnenie na predmetových olympiádach a ďalších súťažiach. 

9. 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 riaditeľa školy a dokladovať prispôsobenie formy písomným vyjadrením 
pedagogicko-psychologickej poradne do 27.4.2018. 

 

A. Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky: ak z testových úloh zo slovenského jazyka získa min. 10 bodov 
a z testových úloh z matematiky minimálne 10 bodov.  
Písomné skúšky majú písomnú formu a trvajú 60 minút.  

 

B. Výsledky celoplošného Testovania 5 budeme zohľadňovať takto:  
Samostatne za každý predmet (SJL a MAT) : 

100% - 90%  10 bodov     
89% - 80%  8 bodov 
79% - 70%  6 bodov 
69% - 60%  4 body 
59% - 50%  2 body 
49% a menej   0 bodov 
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C. Účastníkom predmetových olympiád, literárnych a recitačných súťaží sa pripočítajú body nasledovne: 

1. umiestnenie v republikovom kole na 1. mieste       10 bodov  
2. umiestnenie v republikovom kole na 2. mieste       9 bodov  
3. umiestnenie v republikovom kole na 3. mieste       8 bodov  
 
4. umiestnenie v krajskom kole na 1. mieste         7 bodov  
5. umiestnenie v krajskom kole na 2. mieste         6 bodov  
6. umiestnenie v krajskom kole na 3. mieste         5 bodov 

 
7. umiestnenie v okresnom kole na 1. mieste         4 body 
8. umiestnenie v okresnom kole na 2. mieste         3 body 
9. umiestnenie v okresnom kole na 3. mieste         2 body 

 
Potvrdenia o umiestnení uchádzača na okresnom (obvodnom), krajskom (regionálnom) alebo celoštátnom kole  je 
potrebné doručiť na sekretariát školy spolu s prihláškou. Akceptované budú iba potvrdenia o umiestnení potvrdené 
organizátorom súťaže alebo kópia diplomu overená riaditeľom príslušnej ZŠ. 

 
Všeobecné  usmernenia: 

a) Pri rovnosti súčtu bodov dostane prednosť žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:  
a) zmenená pracovná schopnosť uchádzača podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z., 
b) je sirota alebo polosirota, 
c) dosiahol vyšší  súčet  bodov na prijímacích skúškach, 
d) dosiahol vyšší súčet bodov zo SJL, 
e) dosiahol lepšie výsledky v celoslovenskom Testovaní 5., 
 

b) Informácie o prijímacích skúškach nájdete aj na internetovej adrese www.gsa.sk, alebo 
www.gsa.edupage.org  

c) Na internetovej adrese školy nájdete aj úlohy z predchádzajúcich rokov, ktoré vám môžu 
poslúžiť, ako príprava na prijímacie skúšky. 

d) Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 17. mája 2018 na nástenke pri vstupe do 
budovy školy a na www.gsa.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.  

e) Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 24. mája 2018 od 7.00 hod. do 16.00 hod. v 
kancelárii riaditeľa školy na základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú 
navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka. 

Upozornenie: Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom 
neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium. Na uvoľnené 
miesto môže nastúpiť niektorý z uchádzačov, ktorý nebol prijatý pre nedostatok miesta. 

 
Prerokované na zasadnutí  Pedagogickej rady dňa 29.01.2018. 
 

S pozdravom a prianím Božích milostí 

   PaedDr. Kamil Nemčík 
                                                                 riaditeľ  školy 
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