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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 A  KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA 

OSEMROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU GYMNÁZIA (KÓD 7902 J 00)  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

Učebný plán osemročného vzdelávacieho programu gymnázia je zameraný na vyučovanie cudzích 

jazykov. Od prímy sa vyučujú dva cudzie jazyky v nadštandardnej hodinovej dotácii. V školskom roku 
2018/2019 prvý cudzí jazyk - anglický, druhý cudzí jazyk - niektorý zo svetových jazykov 

francúzština/nemčina. 

 
Počet otváraných tried prvého ročníka: 2, celkový počet žiakov, ktorých možno prijať: 52 

Termíny prijímacích skúšok:  

prvý termín 14. máj 2018 (pondelok), druhý termín 17. máj 2018 (štvrtok) 

 

Riaditeľka školy zašle pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom jej konania na 
adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške. 

 

1. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

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

školskom roku, 

b) splnenie kritérií prijímacieho konania, 

c) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, 

d) odoslanie kompletne vyplnenej prihlášky na našu školu do 20. apríla 2018 a jej riadne 
zaregistrovanie na našej škole. Prihláška sa podáva riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak 

navštevuje. (Pozn.: Na prihláške nezabudnúť vyznačiť termín prijímacej skúšky!). Spolu 

s prihláškou sa podávajú aj prílohy – diplomy (osvedčenia) z olympiád alebo súťaží. 

e) doloženie dokladu o úspešnom ukončení piateho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy 

na začiatku školského roka 2018/2019. 

 

2. KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

 FORMA, OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: Prijímaciu skúšku vykonajú všetci uchádzači. 

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. 

 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). 
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 CELKOVÉ HODNOTENIE V PRIJÍMACOM KONANÍ 

Do celkového hodnotenia sa budú zarátavať body: 

a) za výsledky prijímacej skúšky    max. 200 bodov 

b) za klasifikáciu správania a prospechu v predmetoch na základnej škole   

        max. 100 bodov 
c) za najvyššie umiestnenie v olympiádach a súťažiach   max. 50 bodov 

V CELKOVOM HODNOTENÍ MÁ TAK UCHÁDZAČ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ MAXIMÁLNE 350 BODOV. 

 SPÔSOB PRIDEĽOVANIA BODOV 

a) Výsledky prijímacej skúšky: 

test z matematiky      max. 100 bodov 

test zo slovenského jazyka a literatúry   max. 100 bodov 

b) Body za prospech a správanie na základnej škole:  

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

(v prípade dvoch jazykov vyberáme ten, v ktorom dosiahol žiak lepšiu známku), vlastiveda, 
matematika, prírodoveda na koncoročnom vysvedčení 4. ročníka ZŠ  

a  

zo správania a z predmetov  slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (v prípade dvoch jazykov 
vyberáme ten, v ktorom dosiahol žiak lepšiu známku), geografia, matematika, biológia na 

polročnom vysvedčení 5. ročníka ZŠ. 

Ak má uchádzač na polročnom vysvedčení 5. ročníka a na koncoročnom vysvedčení 4. ročníka 
zo správania a z uvedených predmetov samé jednotky, získa 100 bodov. 

- za každú známku „chválitebný“ sa odpočíta 10 bodov 

- za každú známku „dobrý“ sa odpočíta 20 bodov 

- za každú známku „dostatočný“ sa odpočíta 30 bodov 

- za zníženú známku zo správania na stupeň dva sa odpočíta 20 bodov 

- za zníženú známku zo správania na stupeň tri sa odpočíta 50 bodov 

c) Najvyššie umiestnenie v olympiádach a súťažiach vyhlásených Ministerstvom školstva SR 

v predmetoch biológia, geografia, matematika, cudzí jazyk, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov 

Kubín, Pytagoriáda  – v okresných (obvodných), krajských kolách a celoštátnych kolách 
v školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018. V prípade viacerých úspešných umiestnení sa do 

úvahy berie iba jedno najlepšie:  

 
        celoštátne kolo   krajské kolo  okresné kolo 

1. miesto  50 bodov 35 bodov  20 bodov 

2. miesto  45 bodov 30 bodov  15 bodov 
3. miesto  40 bodov 25 bodov 10 bodov 

Úspešný riešiteľ 35 bodov 20 bodov  5 bodov 

  

 Úspešnosť v olympiádach a súťažiach musí uchádzač preukázať originálom diplomu 

(osvedčenia), alebo kópiou diplomu (osvedčenia) overenou príslušnou základnou školou,  
ktorú žiak navštevuje. Tieto doklady je potrebné priložiť ako prílohu ku prihláške na štúdium. 

Osobne prinesené kópie diplomov (osvedčení) spolu s ich originálmi budú po overení 

tajomníčkou školy ihneď vrátené. Len v odôvodnených prípadoch (neskorý termín súťaže) je 
možné úspešnosť v olympiádach a súťažiach preukázať najneskôr v posledný pracovný deň 

pred dňom konania prijímacích skúšok do 12.00 h. Výsledky športových a iných súťaží sa 

neberú do úvahy, taktiež prílohy zohľadňovaných súťaží dodané po termíne. 
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 KRITÉRIÁ ÚSPEŠNÉHO PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

Do 1. ročníka 8-ročného štúdia Gymnázia, Metodova 2, Bratislava budú prijímaní uchádzači, 

ktorí: 
1. úspešne vykonali prijímaciu skúšku 

a súčasne  

2. získali aspoň 200 bodov z celkového počtu 350 bodov v prijímacom konaní 

a súčasne  
3. sa umiestnili na 1. až 52. mieste v poradovníku vytvorenom podľa celkového súčtu získaných 

bodov za výsledky prijímacej skúšky z predmetov matematika a  slovenský jazyk a literatúra, 

za prospech na ZŠ a za umiestnenie v olympiádach a súťažiach. 

 ĎALŠIE KRITÉRIÁ  

Ďalšie kritériá rozhodnú o celkovom poradí v prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. Prednostne bude prijatý 
uchádzač, ktorý má:  

1. podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

2. väčší celkový počet bodov získaný na prijímacej skúške z matematiky a zo slovenského jazyka 
a literatúry, 

3. väčší počet bodov získaný za predmetovú olympiádu alebo súťaž, 

4. má lepší študijný priemer na základnej škole na polročnom vysvedčení piateho ročníka 

(prebiehajúceho školského roka), pričom sa zohľadňujú známky z predmetov slovenský jazyk 
a literatúra, jeden cudzí jazyk (v ktorom má žiak celkovo lepší prospech), matematika, 

geografia, biológia.  

5. má lepší študijný priemer na základnej škole na koncoročnom vysvedčení štvrtého ročníka, 
pričom sa zohľadňujú známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk 

(v ktorom má žiak celkovo lepší prospech), matematika, prírodoveda, vlastiveda. 

 

3. DÔLEŽITÉ POZNÁMKY 

 Prípadnú neúčasť na prijímacej skúške ospravedlňuje riaditeľka školy len z vážnych dôvodov 

(v prípade ochorenia doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni). Neúčasť treba ospravedlniť 

písomne najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 11,00 hod. na riaditeľstve školy.  

 O počet neprítomných uchádzačov ospravedlnených riaditeľkou školy bude znížený počet 

prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšky v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi 

výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude doplnený počet prijatých 
uchádzačov do počtu 52 v súlade so stanovenými kritériami. 

 Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na 

štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí a na www.gmet.sk. Ak sa uchádzač nezapíše, 
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v gymnáziu, je neplatné. 

 V prípade nerovnomerného výberu druhého cudzieho jazyka (francúzsky / nemecký) zo strany 

prijatých a zapísaných žiakov si škola vyhradzuje právo zaradiť žiakov do skupín na druhý cudzí 
jazyk podľa ich výsledkov prijímacieho konania a podľa personálnych možností školy.  

 Gymnázium, Metodova 2, 821 02 Bratislava neorganizuje, ani nikoho nepoveruje organizovaním 

prípravných kurzov na prijímacie skúšky. 

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

 Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade dňa 28.3.2018. 

 

Bratislava 28.3.2018   

                                                              Ing. Zuzana Vaterková, v.r. 

                                                                                                        riaditeľka školy 

http://www.gmet.sk/
http://www.gmet.sk/

