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EDUID ŠKOLY: 100 006 254 

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení rady školy 

 

 
u r č u j e: 

 
 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia 79 02 J  

s osemročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2023/2024 

 
Prijímacie konanie pre štúdium v školskom roku 2023/2024 sa riadi zákonom NR SR č. 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.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa schváleného rozpisu MŠVVaŠ SR o počte 

žiakov pre gymnáziá s 8-ročným vzdelávacím programom pre školský rok 2023/24. 

 
Pre školský rok 2023/2024 môže škola prijať 

do 1 triedy gymnázia 7902 J s osemročnou dĺžkou štúdia  

počet žiakov 23. 

 
Predpoklady prijatia: do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý 

uchádzač ak: 

- získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a cit. zákona; 

- úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v školskom roku 2022/2023; 

- splnil podmienky prijímacieho konania; 

- nie je žiakom inej strednej školy. 

Pedagogická rada prerokovala dňa 14. novembra 2022 a rada školy vyjadrila 28. novembra 2022 

súhlasné stanovisko k týmto kritériám a postupu pre prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia 79 02 J 

s osemročným štúdiom pre školský rok 2023/2024. 

Prijímaciu skúšku budú všetci uchádzači konať v prvom termíne 4. mája 2023 a v druhom 

termíne 9. mája 2023 z obsahu učiva slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré je pre tieto 
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predmety určené Štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie. 

Bude mať písomnú podobu a z každého predmetu bude trvať 60 minút. Súčasťou skúšky zo 

slovenského jazyka a literatúry je aj diktát. 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením určí škola formu, obsah a rozsah písomnej 

prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v súlade s pokynmi, ktoré 

musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium. 

 
I. 

Postup v prijímacom konaní 

 

Uchádzač môže získať body za: 

a) najviac 16 bodov - za hodnotenie v profilových predmetoch slovenský jazyk a literatúra a 

matematika od školského roka 2021/2022 - 4. ročník - koncoročné hodnotenie; 5. ročník - polročné 

hodnotenie takto: výborný (1) - 4 body; chválitebný (2) - 2,5 bodu; dobrý (3) - 1 bod; dostatočný 

(4) - 0 bodov; nedostatočný (5) - 0 bodov 

V prípade, že uchádzač o štúdium bude mať miesto známok uvedené v koncoročnom hodnotení za 

štvrtý ročník alebo v polročnom hodnotení  za  piaty  ročník slovné  hodnotenie,  riaditeľka  školy   

v období prijímacieho konania zabezpečí prevod slovného hodnotenia na známky a zverejní spôsob 

prevodu. 

b) 30 bodov za výsledok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) 

c) 30 bodov za výsledok prijímacej skúšky z matematiky (MAT) 

d) body     za     výsledky     dosiahnuté     v     predmetových     vedomostných     olympiádach,   v 

Pytagoriáde, v recitačných a športových súťažiach od školského roka 2019/2020 - vrátane takto: 

-  za umiestnenie od okresného kola (vrátane) vyššie (predmetových vedomostných 

olympiádach): 

1.miesto - 3 body; 2. miesto - 2 body; 3. miesto - 1 bod; 

- za umiestnenie v krajskom kole a vyššie (predmetových vedomostných olympiádach):  

1.miesto - 6 bodov; 2. miesto - 4 body; 3. miesto - 2 body; 

- za umiestnenie od krajského kola (vrátane) vyššie (v recitačných a športových súťažiach):  

1.miesto - 6 bodov; 2. miesto - 4 body; 3. miesto - 2 body. 

Výsledky – umiestnenia  v  predmetových  vedomostných  olympiádach,  v Pytagoriáde, v recitačných   

športových súťažiach musia byť doložené originálom diplomu (alebo fotokópiou diplomu overenou 

základnou   školou).   Diplomy   za   umiestnenia    v   predmetových    vedomostných   olympiádach,   

v Pytagoriáde, v recitačných a športových súťažiach v tomto školskom roku – 2022/2023 – ak sa 

mailto:sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
http://www.gymtop.sk/


Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 

Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany 

 

____________ 

 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

Telefón Fax e-mail Internet IČO 

038/5324747 038/5326447 sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk www.gymtop.sk 00160440 

 

príslušné kolá predmetových olympiád konali až po zaslaní prihlášky na SŠ, je potrebné predložiť 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky – pred jej začiatkom - na riaditeľstve školy. 

Pri  hodnotení   dokladov  -  diplomov  o  umiestnení   v  predmetových   vedomostných  olympiádach,  

v Pytagoriáde, v recitačných a športových súťažiach bude škola prihliadať len na výsledky jednotlivca 

- nie kolektívu alebo družstva a nie na umiestnenie dosiahnuté korešpondenčnou formou. 

 
 

II. 

K r i t é r i á úspešne a neúspešne vykonanej prijímacej skúšky 

 

Úspešný je uchádzač, ktorý v každom z profilových predmetov - SJL a MAT - získal na prijímacej 

skúške najmenej 5 bodov a celkovým súčtom získaných bodov sa  umiestnil do 23. miesta vrátane. 

Neúspešný je uchádzač, ktorý aspoň v jednom z profilových predmetov - SJL a MAT - získal na 

prijímacej skúške 4 body alebo menej alebo sa celkovým súčtom získaných bodov neumiestnil do 23. 

miesta vrátane. 

 

III. 

K r i t é r i á  pri  rovnosti bodov 

 

Pri rovnosti bodov je v poradí uprednostnený: 

1) uchádzač  so  zníženou   pracovnou   schopnosťou   (doklad   je   potrebné   doložiť   spolu   s 

prihláškou); 

2) uchádzač, ktorý je sirota alebo polosirota (doklad je potrebné doložiť spolu s prihláškou); 

3) uchádzač, ktorý získal vyšší súčet bodov z prijímacej skúšky zo SJL a MAT; 

4) uchádzač, ktorý získal vyšší súčet bodov za výsledky v profilových predmetoch SJL a MAT zo ZŠ; 

5) ak by body 1- 3 nepostačili na to, aby prijímacia komisia mohla rozhodnúť o poradí, uplatní 

nasledujúce kritériá: 

- predmetové komisie SJL a MAT zostavia obsah prijímacej skúšky tak, aby v každom predmete 

bolo vytvorené poradie dôležitosti jednotlivých častí I. - V. Pri rovnosti bodov a pre 

zostavovanie poradia sa bude zohľadňovať vyšší počet bodov z týchto častí skúšky a v takomto 

poradí: 

a) časť skúšky I. zo SJL a MAT hodnotená v každom predmete 6 bodmi, 

b) časť skúšky II. – zo SJL a MAT hodnotená v každom predmete 6 bodmi, 

c) časť skúšky III. – zo SJL a MAT hodnotená v každom predmete 6 bodmi, 

d) časť skúšky IV. – zo SJL a MAT hodnotená v každom predmete 6 bodmi, 

e) časť skúšky V. – zo SJL a MAT hodnotená v každom predmete 6 bodmi. 
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Pri zostavovaní poradia sa postupuje od najvyššieho súčtu získaných bodov do počtu uchádzačov, ktorý 

je určený rozpisom počtu žiakov pre školský rok 2023/2024. 

IV. O s t a t n é  i n f o r m á c i e 

 
Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich 

konania. 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nebude môcť zúčastniť prijímacej skúšky v 

určenom termíne, bude určený náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške je zákonný 

zástupca uchádzača povinný oznámiť a dokladovať na riaditeľstve školy najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky – pred začatím konania prijímacej skúšky. Ak takýmto spôsobom zákonný zástupca 

neoznámi neúčasť, bude prijímacia komisia považovať neprítomnosť uchádzača ako neúčasť a  

nezáujem o štúdium. 

Riaditeľka školy vydá rozhodnutia uchádzačom prijatým bez konania prijímacej skúšky po 

doručení prihlášok uchádzačov na školu a spracovaní údajov a bude mu priznaný maximálny počet 

bodov za prijímaciu skúšku. 

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov 

podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), 

písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľka školy rezervuje potrebný počet 

miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť 

a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľka školy náhradný termín prijímacej skúšky 

najneskôr do 31. 8. 2023.  

Ak by nebolo možné naplniť počet žiakov, ktorých možno prijať do tried 1.ročníka v 1. a 2. 

termíne, riaditeľka školy oznámi ďalší termín prijímacej skúšky. 

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí odvolať v lehote do 5  

dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

  
Topoľčany 29. 11. 2022 

 
 

 

 

PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 

     riaditeľka školy 
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