
Gymnázium,  Dukelská  30,    087 20  Giraltovce 

 

 

Kritériá 

pre prijímanie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium pre 

školský rok 2017/2018 

 

Na základe § 62 - 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. (4) písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po 

prerokovaní v pedagogickej rade a Rade školy pri Gymnáziu, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce dňa 

22. februára 2017 určujem tieto kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4- ročného študijného 

odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2017/2018: 

 

I. Všeobecné údaje 

 

1. Na základe VZN PSK č. 55/2016 a súhlasu Odboru školstva Úradu PSK riaditeľ školy prijme na 

štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 odboru 7902 J gymnázium so štvorročným 

vzdelávacím programom do jednej triedy 31 žiakov.  

 Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci ZŠ, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené   

riaditeľovi školy do 20.4.2016. 

 

2.Termíny prijímacej skúšky:  I. termín – 9.05.2016  (utorok)   

                                                    II. termín – 11.05.2016 (štvrtok) 

 

3. Forma skúšky: písomná 

 

4. Obsah a rozsah  skúšky: profilové predmety - vyučovací jazyk a literatúra, matematika 

                                                                                 /podľa učebných osnov ZŠ/ 

 

5. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium bude zostavené na základe bodov  

z testovania 9 – 2017, výsledkov v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a individuálne 

vedomostné súťaže,  bodov za prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry, bodov za 

prijímaciu skúšku z matematiky. 

 

II. Určenie poradia v prijímacom konaní 

 

1. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov získaných za: 

- Testovanie 9 – 2017 z vyučovacieho jazyka a literatúry a matematiky, 

- Prospech na ZŠ, 

- Umiestenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach, 

- Prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry a matematiky. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať je 100 bodov. 

 

 



a) Počet získaných bodov do poradia za  Testovanie 9 – 2017 podľa percenta úspešnosti 

v jednotlivých predmetoch ( zaokrúhľuje sa na celé čísla ): 

                      100 – 91%         15 bodov                                       55 – 51%     7 bodov 

                        90 – 86%         14 bodov                                       50 – 46%     6 bodov 

                        85 – 81%         13  bodov                                      45 – 41%     5 bodov 

                        80 – 76%        12 bodov                                        40 – 36%     4 body 

                        75 – 71%         11 bodov                                       35 – 31%     3 body 

                        70 – 66%         10 bodov                                       30 – 26%     2 body 

                        65 – 61%           9 bodov                                       25 – 20%     1 bod 

                               60 – 56%          8 bodov 

 

Maximálny počet bodov za Testovanie 9 – 2017 je 30 bodov (15 bodov za vyučovací jazyk 

(slovenský jazyk) a literatúru a 15 bodov za matematiku). 

 

b) Bodmi za prospech na ZŠ sa zohľadňuje  prospech z koncoročnej klasifikácie z povinne 

klasifikovaných predmetov v 6., 7., 8. ročníku, a v 1. polroku 9. ročníka.. Body za prospech na 

ZŠ sa pridelia tak, že sa vypočíta priemer známok (max. 10 b). 

1,00 - 1,10   10 bodov                                      1,51 - 1,60     5 bodov 

                 1,11 - 1,20       9 bodov                                           1,6 1- 1,70      4 body 

                 1,21 - 1,30       8 bodov                                           1,71 - 1,80      3 body 

                 1,31 - 1,40       7 bodov                                           1,81 - 1,90      2 body 

                              1,41 - 1,50       6 bodov                                           1,91 - 2,00      1 bod 

 

c)  Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach 

(umiestnenie v okresnom, krajskom kole...) alebo víťazom súťaže. Ktorá súvisí so štúdiom na 

strednej škole (max. 10 b). 

- Celoslovenské a vyššie kolo 1. – 3. miesto, úspešný riešiteľ  -  5 bodov 

- Krajské kolo   1. – 3. miesto, úspešný riešiteľ  -  3 body 

- Okresné, obvodné, regionálne kolo 1. – 3. miesto, úspešný riešiteľ  -  2 body 

 

      Najviac za dve súťaže počas obdobia na ZŠ (6. – 9. ročník) 

Doklad o úspešnom riešiteľovi (umiestnení), víťazovi súťaže je potrebné zaslať alebo doručiť 

najneskôr do termínu konania prijímacej skúšky riaditeľovi školy. 

 

d) prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry – maximálne 25 bodov, 

e) prijímaciu skúšku z matematiky – maximálne 25 bodov. 

 

2. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak dosiahne minimálne 30% úspešné 

vyriešenie úloh z vyučovacieho jazyka a zároveň 30 % úspešné vyriešenie úloh z matematiky. 

 

       Uchádzač o štúdium neúspešne vykoná prijímacie skúšky, ak dosiahne menej ako 30%  úspešné 

vyriešenie úloh z vyučovacieho jazyka alebo matematiky. 

 

3. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať: 

a) zmenená pracovná schopnosť (písomné potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo 

písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia doručené zákonným 

zástupcom do 20.4.2017), 

b) celkový výsledok dosiahnutý v Testovaní 9-2017, 



c) prospech na ZŠ za 6.,7.,8., ročník a 1. Polrok 9. Ročníka ZŠ, 

d) vyšší počet bodov získaných na prijímacej skúške z vyučovacieho jazyka, 

e) vyšší počet bodov získaných na prijímacej skúške z matematiky, 

f) vyššie umiestnenie v predmetových olympiádach a predmetových súťažiach. 

 

4. Oznámenie o prijímacom konaní (osobný  kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené 

uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 30.04.2017. 

 

III. Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky 

 

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť 

najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. 

 

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

 

Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 428/2002 osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) 

nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch dní, na dverách gymnázia a na internetovej 

stránke školy, www.gymgir.edupage.sk, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z.  o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí resp. o neprijatí na štúdium zaslané poštou. 

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľa školy podať v stanovenom termíne 

odvolanie. 

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 

o správnom konaní v znení neskorších právnych noriem a o odvolaní sám rozhodnúť. 

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu žiakov v 1. kole, riaditeľ školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade rozhodne o prípadnom konaní prijímacieho konania v 2.kole na nenaplnený počet 

miest žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 

2017. 

V. Zápis na štúdium 

 

Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárií 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 našej škole a uvoľnené 

miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí. 

 

 

 

 

 

 

Giraltovce   22.februára  2017                    Mgr. Róbert Mihalenko 

         riaditeľ školy 

http://www.gymgir.edupage.sk/

