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Podmienky prijímacieho konania 

pre prijatie uchádzačov do I. ročníka 8-ročného štúdia gymnázia 

pre školský rok 2022/2023 
 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní  

v znení neskorších predpisov, zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.01. 2022 a rade školy dňa 02.02.2022 stanovujem tieto 

podmienky na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 8-ročného štúdia na školský rok 2022/2023:  

Do prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov do I. ročníka 8-ročného štúdia je zaradený každý uchádzač, 

ktorý podá prihlášku na strednú školu podľa §63 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v elektronickej alebo papierovej podobe 

v určenej lehote.  
 

 

1. Podmienkou prijatia do I. ročníka 8-ročného štúdia je: 

1.1 Riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole do 20. 03. 2022 v tunajšej škole. 

1.2 Úspešné vykonanie prijímacej skúšky a umiestnenie sa v poradovníku, ktorý bude zostavený podľa    

      celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získa podľa bodu 3, do naplnenia plánu výkonov. 

1.3 Žiak získal primárne vzdelanie, úspešne ukončil 5.ročník ZŠ a nie je žiakom inej strednej školy.  

 

2. Prijímacia skúška bude mať dve časti:  a) písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 45 minút, 

                                           b) písomnú skúšku z matematiky v trvaní 45 minút. 
 

Obsah prijímacích skúšok určujú vzdelávacie štandardy z matematiky a slovenského jazyka v rozsahu do prvého 

polroka 5. ročníka ZŠ. 

Medzi obidvomi písomnými skúškami bude 20 min. prestávka. Každý uchádzač dostane najmenej 5 dní pred 

prijímacími skúškami pozvánku s pokynmi k prijímacím skúškam. 
 

 

3.   Celkový počet bodov získaných uchádzačom v prijímacom konaní bude tvoriť súčet bodov:  

a) body za  prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry maximálne  25 bodov, 

b) body za  prijímaciu skúšku z matematiky maximálne  25 bodov, 

c) body za prospech zo základnej školy maximálne 10 bodov (viď. príloha). V prípade slovného hodnotenia 

uchádzača v sledovanej klasifikácii riaditeľka školy zverejní systém prevodu slovného hodnotenia na 

známky do konca apríla 2022 ako dodatok týchto kritérií. 
 

4.  V prípade, že viacerí uchádzači budú rovnako vyhovovať prijímacím podmienkam, budú v tomto poradí   

     uplatnené nasledovné pomocné kritériá: 

a) žiak má zníženú pracovnú schopnosť (potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny priložiť 

k prihláške), 

b) získa vyšší počet bodov na prijímacej skúške z matematiky, 

c) získa vyšší počet bodov na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, 

d) dosiahol menší počet chýb na prijímacej skúške  v teste zo slovenského jazyka v časti doplňovačka, 

e) dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške z matematiky v prvej časti testu,  

f) bol účastníkom predmetovej olympiády v školských rokoch 2020/2021 a  2021/2022 (potvrdenie o účasti 

priložiť k prihláške do dňa prijímacích skúšok, prípadne priniesť na prijímaciu skúšku),  

g) je aktívny športovec, člen umeleckého súboru, žiak ZUŠ (potvrdenie priložiť k prihláške do dňa 

prijímacích skúšok). 
 

5.  Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzač úspešne vykoná, ak v každom   

predmete písomnej skúšky  získa 10 a viac bodov. Ak počet bodov aspoň v jednom z uvedených predmetov 

prijímacej skúšky bude nižší ako 10 bodov, uchádzač prijímaciu skúšku vykonal neúspešne. 
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6.  6.1  Kritérium prijatia na štúdium splní a prijatý bude uchádzač, ktorý úspešne vykoná prijímaciu skúšku   v zmysle 

bodu 5 týchto kritérií a získa taký celkový súčet bodov  podľa týchto kritérií, že v poradovníku uchádzačov 

sa umiestni na 1. – 31. mieste. 

6.2  Žiak nesplnil kritérium prijatia, ak sa v celkovom poradí v poradovníku umiestnil na 32. mieste alebo na       

mieste  s väčším poradovým číslom. Takýto uchádzač, ak vykonal prijímaciu skúšku úspešne, môže byť 

prijatý v poradí podľa poradovníka na uvoľnené miesto, ktoré vznikne nezapísaním sa uchádzača na štúdium. 
 

7.          Riaditeľka školy dňa 18.05.2022 zverejní vo vestibule školy a na webovom sídle školy výsledky prijímacích    

            skúšok v členení:  

a) prijatí uchádzači na základe prijímacích skúšok podľa bodu 6 týchto kritérií, 

b) uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku úspešne vykonali, ale nesplnili kritérium prijatia podľa bodu 6, 

c) neúspešní uchádzači, ktorí vykonali prijímaciu skúšku podľa bodu 5 neúspešne, 

d) uchádzači, ktorí sa prijímacích skúšok nezúčastnili. 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale číselné kódy, ktoré 

im budú vopred pridelené. 
 

8.    Potvrdenie o nástupe prijatého uchádzača na štúdium doručí škole jeho zákonný zástupca najneskôr  

       dňa 23. mája 2022. Ak zákonný zástupca v určenom termíne nepotvrdí nastúpenie na štúdium,   

       rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť a riaditeľka školy môže ponúknuť uvoľnené miesto   

       ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 
 

 

9.   Žiak so zdravotným znevýhodnením prikladá k prihláške vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať 

zvolený odbor a Správu z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie (nie staršiu 

ako 2 roky). Žiakom so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na 

odporúčania uvedené v správe.  

 

10. Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi jeho zákonný       

zástupca túto skutočnosť najneskôr v deň konania skúšok do 08,00 hod. a zároveň môže požiadať o umožnenie 

vykonať skúšku v náhradnom termíne s priložením potvrdenia o dôvode neúčasti. Riaditeľka školy určí náhradný 

termín  prijímacej skúšky najneskôr v poslednom augustovom týždni a v takom prípade rezervuje miesto v počte 

žiakov, ktorých prijíma do I. ročníka 8-ročného štúdia.  

 
11. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže zákonný zástupca uchádzača podať odvolanie do 5 dní odo dňa doručenia 

prostredníctvom riaditeľky gymnázia na Odbor školstva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

 

 

V Nitre dňa 27.01. 2022 

 

 

  RNDr. Zuzana Hurtová, v.r. 

         riaditeľka školy 
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Príloha k bodu č. 3 

 

Kritériá hodnotenia prospechu zo ZŠ 
 

1. Pri prijímaní žiakov na štúdium bude ich prospech dosiahnutý na základnej škole hodnotený takto: Priemerný 

prospech z koncoročnej klasifikácie 4. ročníka sa počíta zo známok predmetov: slovenský jazyk, matematika, 

vlastiveda a prírodoveda. Priemerný prospech z polročnej klasifikácie 5. ročníka sa bude počítať z predmetov: 

slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, biológia, geografia, dejepis a informatika.  
 

2. Počet bodov za hodnotenie prospechu v 4. ročníku na konci školského roka  bude pridelený takto:  

- priemerný prospech     1,00 – 5 bodov, 

- priemerný prospech   ≤ 1,25 – 4 bodov, 

- priemerný prospech   ≤ 1,50 – 3 bodov, 

- priemerný prospech  > 1,50 – 0 bodov 
 

V prípade, že žiak je klasifikovaný z niektorého sledovaného predmetu stupňom „3“, bude mu za prospech na 

ZŠ za dané klasifikačné obdobie, pridelený počet bodov 0, nezávisle od toho, aký bude mať priemerný 

prospech v danom klasifikačnom období. 
 

3. Počet bodov za hodnotenie prospechu v polročnej klasifikácií  5. ročníka  bude pridelený takto:  

- priemerný prospech     1,00 – 5 bodov, 

- priemerný prospech  ≤ 1,14 – 4 body, 

- priemerný prospech   ≤ 1,29 – 3 body, 

- priemerný prospech  ≤ 1,43 – 2 body, 

- priemerný prospech   ≤ 1,57 – 1 bod, 

- priemerný prospech  ≥ 1,58 – 0 bodov 
 

V prípade, že žiak je klasifikovaný z niektorého sledovaného predmetu stupňom „3“, bude mu za prospech na 

ZŠ za dané klasifikačné obdobie, pridelený počet bodov 0, nezávisle od toho, aký bude mať priemerný 

prospech v danom klasifikačnom období. Prospech žiaka za príslušné klasifikačné obdobie pri prideľovaní bodov sa 

zaokrúhľuje na stotiny. 
 

Spolu za prospech na základnej škole môže žiak získať maximálne 10 bodov. 

 


