
Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov  

 

  K r i t é r i á 

prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium 

pre školský rok 2018/2019 

Riaditeľ Gymnázia v Stropkove v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje tieto podmienky 

prijatia na štúdium do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium  pre 

školský rok 2018/2019: 

 

I. Všeobecné údaje 

1. Na základe rozhodnutia odboru školstva PSK riaditeľ školy prijme na štúdium do 1. 

ročníka gymnázia v školskom roku 2018/2019 do dvoch tried najviac 56 žiakov. Na štúdium 

sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorých správanie počas štúdia na ZŠ je hodnotené 

známkou 1, a ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľovi 

gymnázia najneskôr do 20. 04. 2018 na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR s uvedeným 

termínom prijímacej skúšky.  

 

2. Termín prijímacej skúšky: I. termín – 14. 05. 2018 (pondelok) a II. termín – 17. 05. 2018 

(štvrtok) 

 

3. Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.  

 

4. Prijímacie skúšky budú pozostávať z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

(doplňovacie pravopisné cvičenie a vedomostný test zo slovenského jazyka a literatúry) a z 

matematiky (vedomostný test), pričom obsah testov bude stanovený podľa obsahu 

profilových predmetov stanovených ISCED 2.  

 

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

bodov z Testovania 9 - 2018, výsledkov v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády 

(okrem výchov), bodov za prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry, bodov za 

prijímaciu skúšku z matematiky. 



 

6. Pozvánka na prijímaciu skúšku bude odoslaná zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr 

do 27. apríla 2018 s uvedením času začiatku prijímacej skúšky, osobného kódu žiaka a 

ďalších organizačných pokynov. 

 

II. Určenie poradia v prijímacom konaní 

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

- Testovanie 9 – 2018 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, 

- prospech na ZŠ,  

- umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach (okrem výchov),  

- prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať je 600 bodov.  

 

a) Počet získaných bodov do poradia za Testovanie 9 - 2018 sa rovná percentu 

úspešnosti v jednotlivých predmetoch (zaokrúhľuje sa na celé čísla). Maximálny počet 

bodov za Testovanie 9 – 2018 je 100 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 100 

bodov za matematiku, spolu 200 bodov. 

 

b) Bodmi za prospech na ZŠ sa zohľadňuje priemerný prospech z koncoročnej 

klasifikácie z povinne klasifikovaných predmetov v 6., 7., 8. ročníku a v I. polroku 9. 

ročníka. Prospech z výchovných predmetov sa neberie do úvahy. Priemerný prospech 

sa zaokrúhľuje na stotiny podľa pravidiel aritmetického zaokrúhľovania.  

- za priemer  1,00 – 1,05 100 bodov 1,51 – 1,55 50 bodov     

1,06 – 1,10 95 bodov   1,56 – 1,60 45 bodov  

1,11 – 1,15 90 bodov   1,61 – 1,65 40 bodov  

1,16 – 1,20 85 bodov  1,66 – 1,70 35 bodov  

1,21 – 1,25 80 bodov  1,71 – 1,75 30 bodov  

1,26 – 1,30 75 bodov   1,76 – 1,80 25 bodov  

1,31 – 1,35 70 bodov   1,81 – 1,85 20 bodov  

1,36 – 1,40 65 bodov   1,86 – 1,90 15 bodov  

1,41 – 1,45 60 bodov   1,91 – 1,95 10 bodov  

1,46 – 1,50 55 bodov   1,96 – 2,00 5 bodov  

 

Za študijný priemer horší ako 2,00 uchádzačovi nie sú pridelené body. 

 



c) Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach (matematickej, 

slovenského jazyka a literatúry, fyzikálnej, technickej, chemickej, biologickej, 

geografickej, dejepisnej, cudzích jazykov, programovania a pytagoriády) v 6. - 9. 

ročníku ZŠ:  

 

okresné /obvodné kolo:   1. miesto 20 bodov  

2. miesto 15 bodov 

   3. miesto 10 bodov 

   úspešný riešiteľ 5 bodov  

 

krajské/regionálne a vyššie kolo:  1. miesto 50 bodov  

2. miesto 35 bodov  

3. miesto 20 bodov  

úspešný riešiteľ 10 bodov  

 

Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie maximálne z dvoch 

rôznych predmetových olympiád. Súčet bodov môže byť najviac 100. Riaditeľom ZŠ 

alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka (diplom alebo výsledkovú listinu) 

zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie na 

gymnázium do 23. 04. 2018 do 15.30 hod. 

 

d) za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry maximálne 100 bodov 

(počet získaných bodov do poradia sa rovná percentu úspešnosti, zaokrúhľuje sa 

aritmeticky na celé čísla) 

 

e) za prijímaciu skúšku z matematiky maximálne 100 bodov (počet získaných 

bodov do poradia sa rovná percentu úspešnosti, zaokrúhľuje sa aritmeticky na celé 

čísla) 

 

Body za prospech a predmetové olympiády budú uchádzačovi pripočítané iba v 

prípade, že vyhovie na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry a z 

matematiky. 

 

2. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete získa 

minimálne 30 bodov. Žiak splnil kritériá na prijatie vtedy, ak úspešne vykonal prijímacie 

skúšky z obidvoch predmetov a súčasne dosiahol súčet bodov za Testovanie 9 – 2018 zo 

slovenského jazyka a z matematiky podľa bodu II. 1. a), za priemerný prospech na ZŠ podľa 

bodu II. 1. b) a za predmetové olympiády bodu II. 1.c) najmenej 100 bodov. 



 

 

3. V prípade celkovej rovnosti počtu bodov o konečnom poradí žiaka v prijímacom 

konaní rozhodne tento postup v uvedenom poradí:  

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

a dorast alebo písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

doručené zákonným zástupcom do 23. 04. 2018 do 15.30 hod.),  

b) celkový výsledok dosiahnutý v Testovaní 9 - 2018  

c) dosiahnutý priemerný prospech počas štúdia na ZŠ za 6., 7., 8. ročník a I. polrok 9. 

ročníka  

d) celkový výsledok dosiahnutý z prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a 

literatúry a matematiky  

e) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2018 z matematiky,  

f) vyšší počet bodov v Testovaní 9 – 2018 zo slovenského jazyka a literatúry 

g) vyšší počet bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach. 

 

4. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia spolu s prihláškou 

príslušné potvrdenie lekára resp. psychológa. Prijímacie skúšky pre takýchto uchádzačov 

budú prispôsobené v zmysle príslušných predpisov. 

 

III. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky 
 

Žiak, ktorý v Testovaní 9 – 2018 dosiahol v každom predmete najmenej 90%, bude 

prijatý bez vykonania písomnej časti prijímacej skúšky. (§65 ods. 4 Zákona č. 245/2008) a 

bude mu priradené poradie od 1. miesta podľa percentuálnej úspešnosti zostupne. 

 

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 
 

Po zasadnutí prijímacej komisie riaditeľ školy zverejní zoznam všetkých prijatých a 

neprijatých žiakov na štúdium najneskôr do 21. 05. 2018 na vchodových dverách školy a na 

internetovej stránke školy www.gymstrop.edu.sk. Zoznam bude obsahovať číselný kód 

uchádzača, počet bodov získaných na prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal 

úspešne alebo neúspešne prijímaciu skúšku.  



Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bude každému uchádzačovi v pozvánke oznámený 

číselný kód, na základe ktorého si zistí svoje výsledky prijímacích skúšok.  

Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí po zverejnení zoznamu uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú zaslané poštou, 

resp. si ich zákonný zástupca žiaka vyzdvihne osobne.  

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 predpisov a o odvolaní sám 

rozhodnúť. Ak riaditeľ školy po preskúmaní rozhodnutia nemôže rozhodnutie zmeniť, o 

odvolaní sa rozhoduje na odbore školstva PSK.   

 

V. Zápis na štúdium 
 

Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii riaditeľa 

školy na základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. 

Zákonní zástupcovia spolu s prijatými žiakmi sa osobne zúčastnia zápisu.  

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. Na 

uvoľnené miesta po uchádzačoch, ktorí neakceptujú ponuku na prijatie, budú prijímaní 

uchádzači na základe podaného odvolania v poradí, v akom sa umiestnili na výsledkovej 

listine podľa vyššie uvedených kritérií. 

 

Poznámka: Rozhodnutie o konaní druhého kola zverejní riaditeľ školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade do 6.júna 2018 

 

 

 

 

V Stropkove 13. februára 2018      Ing. Slavomír Cichý 

                 riaditeľ školy 

 

 


