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Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia 
pre školský rok  2023/2024 

 
 
 
KÓD: 7902 J 
Študijný odbor: gymnázium 
 
Riaditeľka Gymnázia Matky Alexie po prerokovaní v pedagogickej rade konanej dňa 15. 11. 2022 určuje 

tieto kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka – prímy:  

 

1.    Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach sú slovenský jazyk a literatúra (SJL) a matematika  

        (MAT). 

2.    Prijímacie skúšky sa konajú písomnou formou v rozsahu učiva základnej školy do príslušnej     

       časti 5. ročníka. Test zo SJL trvá 50 minút, test z MAT 55 minút. 

3.   Po testoch zo SJL a MAT žiaci ešte písomne odpovedajú na otázky týkajúce sa ich duchovných hodnôt         

       a záujmu o štúdium (15 minút). Táto časť sa nehodnotí, má informatívny charakter. 

 

4.   Pri rozhodovaní o ich prijatí sa vychádza z týchto kritérií: 

a) Výsledky prijímacej skúšky:  SJL    – max. 50 bodov,  

                                                       MAT – max. 50  bodov. 

     Uchádzač úspešne vykoná písomnú prijímaciu skúšku vtedy, ak získa zo SJL minimálne 20 bodov,   
     z MAT minimálne 20 bodov. 
      

         b) Umiestnenie uchádzača v olympiádach a vedomostných súťažiach, ktorých vyhlasovateľom je 

       MŠVVaŠ SR a KBS. 

     Maximálny počet bodov je 20. Započíta sa umiestnenie v najvyššom kole. 

 

Okresné/obvodné kolo:  1. miesto – 5 b 

      2. miesto – 4 b 

      3. miesto – 3 b 

      úspešný riešiteľ – 2 b 

 

Krajské/regionálne kolo:  1. miesto – 10 b  

      2. miesto – 8 b 

      3. miesto – 6 b 

úspešný riešiteľ – 3 b 

 

          Potvrdenie o umiestnení musí byť potvrdené organizátorom súťaže alebo riaditeľom príslušnej ZŠ    

     a doručené  do školy (elektronicky/poštou) najneskôr deň pred prijímacími pohovormi. 



 

 
5.     Na základe získaného počtu bodov podľa uvedených kritérií budú uchádzači zaradení do poradia.  

 
6.      V prípade rovnosti bodov sa bude postupovať podľa týchto pomocných kritérií - 
          uprednostní sa: 

       a) zmenená pracovná schopnosť žiaka, 
       b) žiak, ktorý mal vyššie percento úspešnosti v prijímacej skúške z MAT,  
        c) žiak, ktorý mal vyššie percento úspešnosti v prijímacej skúške SJL. 
 

7.      Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže mať na vykonanie prijímacích skúšok 
 upravené podmienky podľa písomného odporúčania špeciálneho pedagóga. Prosíme informovať  
             o týchto skutočnostiach na sekretariáte školy najneskôr tri dni pred prijímacími pohovormi. 

  
8.       Zákonný zástupca uchádzača môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium  

             prostredníctvom riaditeľky školy v zákonom stanovenej lehote. 
 
 
 
       
     V Bratislave  15. 11. 2022 
                     
                                                                                    RNDr. Helena Vicenová 
                                  riaditeľka školy 
 
 
 
 
         
 
 
         


