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                        Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 

 

 

I. Základné ustanovenie 

 

      Pri prijímaní žiakov na denné štúdium v stredných školách sa postupuje v súlade s § 62 až § 68 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 

predpisov.  

     Písomné skúšky vykonajú všetci prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú podmienku uvedenú  v časti II. 

ods.(1). Prijímacie skúšky sa realizujú prezenčne. Skúšky sa vykonajú  formou testov z profilových 

predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika z učiva základnej školy podľa vzdelávacích 

štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole. 

Povinným dokumentom je Prihláška na štúdium zaslaná cez EduPage alebo poštou. 

Skúšky 1.kola sa vykonajú v priestoroch Spojenej školy – o. z.  Gymnázia J. C. Hronského, Ul. M.R. 

Štefánika 1, Vrútky.      

 EDUID  školy: 100008164 

 Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý 

v školskom roku 2022/2023 získal nižšie stredné  vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 

písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. Vyučovací jazyk je slovenský jazyk. Prijímacieho 

konania sa zúčastnia všetci uchádzači deviateho ročníka základnej školy, ktorých zákonní zástupcovia 

podajú  prihlášku riaditeľovi strednej školy v termíne podľa aktuálneho pokynu ministra školstva vedy 

výskumu a športu. Na prihláške uvedú termín prijímacej skúšky. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na 

prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. 

 

 

II. Kritériá prijímacieho konania 

 

1. V zmysle § 65 ods. 5 Školského zákona č. 245/2008 Z.z, bude bez prijímacieho konania a bez 

doplňujúcich kritérií prijatý každý uchádzač, ktorý v 9. ročníku v externom  celoslovenskom testovaní 

T9 -2022  dosiahol z profilových predmetov samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

    Podľa § 65 ods. 8. zákona č. 245/2008 Z. z.riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka      

    bez prijímacej skúšky  najneskôr 7  dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 

   Ak sa žiak nezúčastnil prvého termínu konania celoslovenského testovania žiakov deviateho 

ročníka základnej školy, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky 

 

  2. Rozhodujúcim kritériom, ktoré určí poradie ďalších prijatých uchádzačov, budú výsledky písomného 

testu z profilových predmetov SJL a MAT písomnou formou. Ich náplňou bude obsah a rozsah 

učiva uvedených predmetov podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 



odboru vzdelávania v základnej škole - ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie, celoplošného 

testovania žiakov  9. ročníka základných škôl, priemeru za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. 

ročníka a za účasť v olympiádach a súťažiach. Do priemerného prospechu sa nezarátavajú 

výchovy. 

 

     Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a 

matematiky určí s prihliadnutím na ich druh zdravotného znevýhodnenia. Zákonný zástupca 

požiada o vyjadrenie školského špeciálneho pedagóga GJCH a doručí ho do školy najneskôr v deň 

prijímacieho konania..  

 

III. Kritériom prijatia uchádzačov bude súčet bodov, ktorý pozostáva z bodov: 

 

1. Za výsledky prijímacej skúšky  

       – zo slovenského jazyka a literatúry /TS/ – počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry   

          získaných na písomných prijímacích testoch (max. 50)  

       – z matematiky /TM/ – počet bodov z matematiky získaných na písomných prijímacích testoch 

          ( max. 50 ) 

 

 2. Preferenčné body za prospech na ZŠ = body za priemerný prospech uchádzača na základnej 

škole za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok  9. ročníka podľa priloženej tabuľky (do priemeru sa 

nezapočítavajú výchovy a predmety hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval.) 

 

interval počet bodov interval počet bodov interval počet bodov 

1,00 - 1,10 30 1,51 -1,60 20 2,01 - 2,10 10 

1,11 - 1,20 28 1,61 - 1,70 18 2,11 - 2,20 8 

1,21 - 1,30 26 1,71 - 1,80 16 2,21 - 2,30 6 

1,31 - 1,40 24 1,81 - 1,90 14 2,31 - 2,40 4 

1,41 - 1,50 22 1,91 - 2,00 12 2, 41 - 2,50 2 

 

Ak žiak  bol v predmete hodnotený slovne, prípadne predmet bol hodnotený slovom absolvoval, 

bude takéto hodnotenie predmetu nahradené známkou predmetu z najbližšieho klasifikačného 

obdobia, uvedeného na prihláške. 

Maximálny počet preferenčných bodov za prospech je 30 bodov 

 

3. Preferenčné body za celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy  

T9 –  2022: 

   Podkladom pre pridelenie bodov je úspešnosť v oboch testovaných predmetoch: 

    a) minimálna 70 % úspešnosť v oboch testovaných predmetoch 10 bodov,  

    b) minimálne  60 % úspešnosť v oboch testovaných predmetoch  5 bodov. 

 

  Kritérium č. 3 sa nebude uplatňovať, ak v prijímacom konaní bude minimálne jeden žiak,   

  ktorý sa  nezúčastnil celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy  

  T9- 2022. 

 

  4.  Preferenčné body za úspechy v olympiádach a súťažiach budú pridelené za 1., 2. a 3. miesto    

       okresných, krajských a celoslovenských kolách predmetových olympiád (MAT, FYZ, BIO, CHE,     

       GEO, DEJ, ANJ, RUJ , NEJ/ nasledovne:  

 

 



 

kolo 1. miesto 2. miesto 3.miesto 

okresné 5 4 3 

krajské a vyššie 10 8 5 

 

Body budú pridelené za najvyššie dosiahnuté umiestnenie v olympiáde v 8. alebo 9. ročníku ZŠ. 

Umiestnenia na medzinárodných súťažiach sa budú posudzovať rovnako ako umiestnenia na 

celoslovenských súťažiach. Neberú sa do úvahy športové súťaže alebo účasť v kolektívnom športe viac 

členné družstvá.. 

 Maximálny počet preferenčných bodov za olympiády a súťaže je 20 bodov 

 

 

5. Zákonný zástupca uchádzača musí nárok na preferenčné body za úspechy v olympiádach a 

súťažiach preukázať najneskôr v deň konania prijímacej skúšky hodnoverným dokladom. 

Rozumie sa tým výsledková listina alebo diplom (prípadne fotokópia) znejúci na meno a 

priezvisko uchádzača s uvedeným dátumom udelenia, opatrené pečiatkou ZŠ a podpisom jej 

riaditeľa. Budú akceptované aj výsledky uvedené v prihláške.  

6. Celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach bude určené na základe súčtu bodov 

získaných za prijímacie skúšky v jednom z uvedených termínov a pridelených preferenčných 

bodov. 

      Maximálny PB v prípade uchádzača bez účasti na olympiáde je  140 bodov.  

      Maximálny PB v prípade úspešného riešiteľa olympiád a súťaží je 160 bodov 

 

7.   Uchádzač, ktorý získa na prijímacích skúškach z matematiky alebo slovenského jazyka menej ako 

15 bodov, prijímacie skúšky neurobil. 

 

8. Pri rovnakom súčte bodov o poradí rozhodujú pomocné kritériá v poradí:  

   - prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami – §67, odsek 3 školského zákona) 

   - v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodujú rovnaké kritériá 

ako v prípade intaktných žiakov: 

    - počet bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka,  

    - počet bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku z matematiky,  

    - preferenčné body za prospech na ZŠ 

    - preferenčné body za T9 - 2022 

    - preferenčné body za úspechy v olympiádach a súťažiach 

  - preferenčné body za záujem o štúdium na GJCH – na prvom mieste v prihláške má uvedený 

študijný odbor 7902 J 00 na Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach.  

 

 9. Na základe výsledkov prijímacieho konania budú prijatí uchádzači podľa celkového poradia (po 

vykonaní zápisu). Prijímacia komisia zostaví zoznam uchádzačov v poradí podľa celkového počtu 

bodov získaných pri prijímacom konaní s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku 

úspešne alebo neúspešne. Poradie uchádzačov bude zverejnené pod prideleným číselným kódom. 

Riaditeľ školy zverejní poradie uchádzačov na výveske školy do troch pracovných dní od konania 

prijímacej skúšky. V prípade, že zákonný zástupca nezašle záväzné oznámenie na tlačive MŠ 

VVVaŠ o nastúpení alebo o nenastúpení dieťaťa v určenom termíne, voľné miesto bude 

ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v celkovom poradí, ktorý splnil kritériá prijímacej skúšky a 

ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta. 

 

 

 

 



 

IV. Termín zápisu  

 

    Termín zápisu študentov po prvom kole prijímacích skúšok bude uvedený v Rozhodnutí RŠ o prijatí 

na štúdium a zverejnený s výsledkami prijímacieho konania.  

 

 

 V. Záverečné ustanovenie  

 

        1  Zakódované zoznamy výsledkov prijímacieho konania budú zverejnené na hlavnom vchode      

        školy a internetovej stránke školy.  

    2. Podľa § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a    

       doplnení niektorých zákonov po tomto termíne ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na       

       školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.  

   3. V súlade s § 66 ods. 6, riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne   

       o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre    

       žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka 

  4.V súlade s § 66 ods. 8, uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na 

prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod 

neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača 

riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v 

takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

   5. Neprijatí žiaci sa môžu proti Rozhodnutiu RŠ odvolať do 5 dní odo dňa doručenia Rozhodnutia o    

       neprijatí prostredníctvom riaditeľa školy na Odbor služieb – referát školstva Mesta Vrútky. 

   6. Bližšie informácie o prijímacom konaní:  

       Mgr. Beata Tomčíková – ZRŠ pre o. z. Gymnázium J.C. Hronského č.t.: 043/4282119  

       7.Prerokované a schválené  pedagogickou radou dňa 10. 05. 2022.  

     

 

                                                                                                               Mgr. Beáta Pivarčiová 

                                                                                                               poverená   riaditeľka školy 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


