
KRITÉRIÁ  NA PRIJÍMACIE KONANIE NA 
ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM NA GYMNÁZIU V 

PARTIZÁNSKOM v roku 2021 
 

Termín prijímacej skúšky: 1. kolo – 1. termín – 3. – 4. máj 2021 

                                                                2. termín – 10. – 11. máj 2021 

Počet prijímaných žiakov: 55 

Kritériá prijímacieho konania:  

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný, ak 

klasifikácia povinných, profilových a doplnkových predmetov bude slovná, berie sa z daného predmetu 

koncoročná známka zo 7. ročníka, prípadne zo 6. ročníka: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

Tri profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy. 

prvý profilový predmet:   -  1. cudzí jazyk (prvý profilový predmet) 

druhý profilový predmet:  - fyzika 

tretí profilový predmet:   - biológia 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

Tri doplnkové predmety. 

prvý doplnkový predmet:  - dejepis 

druhý doplnkový predmet: - geografia 

tretí doplnkový predmet:  - chémia  

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 1. polroku 9. ročníka a na konci školského roku  8. a 7. ročníka stupeň          

1 – výborný zo všetkých klasifikovaných predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta       

5 bodov za každý hodnotený školský rok.  



 

3. PRIJÍMACIE SKÚŠKY (kritérium sa berie do úvahy, ak sa prijímacie skúšky budú konať  

               prezenčne) 

a) Ak ku dňu 20. apríla 2021 bude prihlásených najviac 55 žiakov, potom budú prijatí všetci 

prihlásení žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky. Budú zoradení do poradia podľa  

uvedených kritérií. 

b) Ak ku dňu 20. apríla 2021 bude prihlásených viac ako 55 žiakov bude zostavené poradie 

uchádzačov nasledovne: 

1. Žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, budú zoradení do poradia  podľa 

stanovených kritérií. Prijatých bude prvých 55 uchádzačov z vytvoreného poradia. Hranica 

prijatých sa bude posúvať v závislosti od počtu zapísaných záujemcov. 

2. Žiaci, ktorí nevykonali úspešne prijímacie skúšky, nebudú prijatí. 

c) Kritérium úspešného vykonania prijímacej skúšky, obsah, rozsah a forma skúšky:  

Žiak vykoná úspešne skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, ak dosiahne 15 a viac bodov z 

50 možných bodov. Obsah skúšky bude zostavený podľa učebných osnov základnej školy. Skúška 

bude pozostávať z testových úloh a z doplňujúceho cvičenia. Čas na riešenie je 60 minút. 

Žiak vykoná skúšku z matematiky úspešne, ak dosiahne 15 bodov a viac z 50 možných bodov. 

Obsah skúšky bude zostavený podľa osnov základnej školy. Skúška bude pozostávať z testových 

úloh. Čas na riešenie je 60 minút. 

 

 

4. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé ďalšie kritérium samostatne. 

4.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na          

1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v 

olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG 

alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. V danom predmete/súťaži sa započítava len 

najvyšší dosiahnutý výsledok súťaže a len jedenkrát. 

Body za dosiahnuté úspechy v predmetových olympiádach budú prideľované na základe nasledujúceho 

kľúča: 

1. – 5. miesto úspešným riešiteľom v okresnom  a krajskom kole  matematickej olympiády v 8., alebo 9. 

ročníku 3 body 

1. – 5. miesto úspešným riešiteľom v okresnom  a krajskom kole  Pytagoriády v 8., alebo 9. ročníku 

 3 body 

1. – 5. miesto úspešným riešiteľom v okresnom a v krajskom kole biologickej olympiády v 8., alebo 9. 

ročníku 3 body 

1. – 5. miesto  úspešným riešiteľom v okresnom a v krajskom kole chemickej olympiády v 8., alebo 9. 

ročníku 3 body 

1. – 5. miesto úspešným riešiteľom v okresnom a v krajskom kole fyzikálnej olympiády v 8., alebo 9. 

ročníku 3 body 

1. – 5. miesto v okresnom kole a v krajskom kole  olympiád v cudzom jazyku v 8., alebo 9. ročníku  3 body 



1. – 5. miesto v okresnom kole a v krajskom kole olympiády zo SJL v 8. alebo 9. ročníku   3 body 

1. – 5. miesto v okresnom kole a v krajskom kole olympiády v geografii v 8. alebo 9. ročníku  3 body 

1. – 5. miesto v okresnom kole a v krajskom kole olympiády v dejepise v 8. alebo 9. ročníku  3 body 

1. – 5. miesto úspešným riešiteľom v okresnom  a krajskom kole  technickej olympiády v 8., alebo 9. 

ročníku 3 body 

Žiakom, ktorí sa zúčastnili vyššie uvedených súťaží, a skončili horšie ako na 5. mieste, sa do celkového 

hodnotenia započítava 1 bod za každú účasť. 

Riaditeľom školy overené kópie o výsledkoch v uvedených súťažiach prosíme zaslať spolu s prihláškou.  

 

4.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

V prípade celonárodného a medzinárodného umiestnenia žiaka sa do celkového hodnotenia 

započíta 5 bodov za každé jedno umiestnenie v 8. a 9. ročníku.  

4.3. Jedno vlastné kritérium strednej školy 

Za umiestnenie na 1. až 3. mieste v okresných a krajských kolách súťaží iných ako 

predmetové olympiády (napr. Európa v škole, Hviezdoslavov Kubín atď.) v 8. a 9. ročníku   

(pri doložení diplomu) sa do celkového hodnotenia započítajú 2 body za každé umiestnenie. 

5. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá a bude 

prednostne prijatý uchádzač ktorý: 

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,  má podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 4 Ďalšie kritériá,  

c/ dosiahol väčší počet bodov z prvého profilového predmetu školy, 

d/ ktorí nemajú zníženú známku zo správania v žiadnom hodnotenom období na ZŠ; 

e/ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým odborná komisia odporučí 

individuálnu integráciu v bežnej triede strednej školy. 

Prijatí žiaci, ktorí nedoručia Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium v danom termíne, 

budú z poradia vyradení. 

 Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, 

diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

Dodatočnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. 

UPOZORNENIE: Trieda sa neotvorí, ak počet úspešných uchádzačov bude menší ako 17 v zmysle § 33 

ods. 7 písm. a) Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V Partizánskom  02. 02. 2021                    Mgr. František Štetiar  

               riaditeľ školy 


