
GYMNÁZIUM, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava 

 
 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy stanovuje 

 
 
 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 

DO 1. ROČNÍKA OSEMROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  

GYMNÁZIA (KÓD 7902 J 00) PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

 

 

 

A) PODMIENKY A PREDPOKLADY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM  

 
Podmienkou pre prijatie v prvom stupni výkonu štátnej správy do 1. ročníka je: 

a) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, registrácia kompletne vyplnenej 
prihlášky na našu školu potvrdenej riaditeľom základnej školy do 20. marca 
príslušného školského roka spolu s prílohami (diplomy/certifikáty z vedomostných 
súťaží a predmetových olympiád); prílohy prihlášky predkladajú napríklad žiaci, 
ktorí sa uchádzajú o bodové hodnotenie za umiestnenie vo vedomostných 
súťažiach a predmetových olympiádach, 

b) získanie primárneho vzdelania (ukončenie piateho ročníka ZŠ), doloženie dokladu 
o úspešnom ukončení piateho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy na 
začiatku školského roka 2023/2024, 

c) splnenie podmienok a kritérií prijímacieho konania, umiestnenie uchádzača do 
počtu miest určených na prijatie pre daný odbor v poradovníku vytvorenom 
podľa celkového súčtu získaných bodov. 

 
 

B) ČASTI PRIJIMACIEHO KONANIA: 
 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 
 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie z 4. ročníka a z polročnej klasifikácie z 5. ročníka. Body budú 
pridelené nasledovne: 
  



 

 

známky koniec  
4. ročníka 

známky polrok  
5. ročníka 

Predmet výborný chválitebný výborný chválitebný 

Slovenský jazyk a literatúra 10 b 5 b 10 b 5 b 

Matematika 10 b 5 b 10 b 5 b 

Cudzí jazyk 
(v prípade dvoch cudzích 
jazykov sa započítava lepšia 
známka) 

5 b 3 b 5 b 3 b 

 

 
UPOZORNENIE: U uchádzačov predkladajúcich doklad o klasifikácii zo zahraničia, je 
potrebné, aby zákonný zástupca žiaka predložil doklad v slovenskom jazyku. 

 
V prípade chýbajúcej   známky   zo   započítavaného   predmetu   sa   preberie   známka  z 
predchádzajúceho ročníka. 
 
Za úplnosť a správnosť údajov uvedených v prihláške na strednú školu zodpovedá zákonný 
zástupca žiaka. 
 

2. PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
 
Forma prijímacej skúšky - písomná 

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry (maximum bodov 100), 

 písomná skúška z matematiky (maximum bodov 100). 

 
Obsah a rozsah prijímacej skúšky: 
Obsah a rozsah písomnej skúšky  zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky je daný 
vzdelávacím štandardom Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 1, 2 (1. až 5. ročník ZŠ). 
 
Dĺžka písomnej prijímacej skúšky: 

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry – 60 minút, 

 písomná skúška z matematiky – 60 minút. 
 

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude na základe predložených 
dokladov predĺžený čas na vykonanie písomnej prijímacej skúšky. 
 
Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky: 

 úspešné vykonanie – uchádzač, ktorý získa minimálne 40 % z maximálneho počtu  
bodov z testu na overenie všeobecných študijných predpokladov a súčasne 40 %  z 
maximálneho počtu bodov z testu na overenie všeobecných jazykových schopností, 
a súčasne 50 % z maximálneho celkového súčtu bodov jednotlivých testov, 

 neúspešné vykonanie – uchádzač, ktorý získa menej ako 40 % z maximálneho počtu 
bodov z testu na overenie všeobecných študijných predpokladov alebo menej ako 
40 % z maximálneho počtu bodov z testu na overenie všeobecných jazykových 



schopností, alebo menej ako 50 % z maximálneho celkového súčtu bodov 
jednotlivých testov. 

 
 

3. SÚŤAŽE 

 
Do celkového hodnotenia sa započítajú umiestnenia v predmetových olympiádach zo SJL, 
cudzieho jazyka CUJ, DEJ, MAT, BIO, GEG, v Pytagoriáde, Hviezdoslavovom  Kubíne 
a Šalianskom Maťkovi získané v školských rokoch 2021/2022 a 2022/2023 nasledovne 
(započíta sa len jedno najlepšie umiestnenie žiaka): 

 

 
Krajské kolo Okresné kolo 

Celonárodné  
kolo 

body body body 

1. miesto 10 5 15 

2. miesto 9 4 14 

3. miesto 8 3 13 

4. miesto 7 2 12 

5. miesto 6 1 11 

 

 

 
4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ NASLEDOVNÉ 

KRITÉRIÁ 

 
a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 
prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť (len ak zákonný zástupca odovzdal 
potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti spolu s prihláškou do 20. marca 
príslušného školského roka), 

b) získal väčší počet bodov v písomnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, 
c) získal väčší počet bodov v písomnej skúške z matematiky, 
d) dosiahol väčší počet bodov za študijné výsledky na základnej škole, 
e) dosiahol väčší počet bodov za úspešné umiestnenie sa v zarátavaných súťažiach 

a predmetových olympiádach. 

 

 
Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie - doklad od lekára 
nesmie byť starší ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania skúšok na 
riaditeľstve školy. Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených 
neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne budú výsledky 
zaradené medzi výsledky neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý 
potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými podmienkami. 
 
 
  



C) VSTUPNÉ ÚDAJE: 
 

 vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, 

 diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka (škola si vyhradzuje 
právo v prípade potreby overiť doložené listiny). 
 
 

D) ĎALŠIE INFORMÁCIE: 
 

 zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP (špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) 
predkladá požadované doklady ako prílohu ku prihláške a bude kontaktovaný 
vedením školy, 

 o spôsobe prijatia prípadného uchádzača, ktorý objektívne a preukázateľne nemôže 
splniť niektorú z podmienok prijímacieho konania (napr. dlhodobý pobyt v zahraničí 
z dôvodu vyslania rodičov, rozdielnosť učebných plánov a foriem hodnotenia 
jednotlivých základných škôl a pod.), rozhoduje riaditeľ školy. 

 
Každý uchádzač s riadne zaevidovanou prihláškou na štúdium na našej škole bude 
pozvaný na prijímacie skúšky prostredníctvom EduPage systému najneskôr päť dní pred 
termínom ich konania. 
 
Podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou a schválené 
28. novembra 2022. 
 
 
V Bratislave dňa 28. novembra 2022. 

 
  RNDr. Pavel Sadloň  
    v. r.  riaditeľ školy 
 
 


