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KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
štvorročného vzdelávacieho programu
na Gymnáziu sv. Františka Assiského Malacky pre školský rok 2019/2020
Riaditeľ Gymnázia sv. Františka Assiského Malacky, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej
školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky, v súlade s § 65 Zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
určuje nasledujúce kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu
Gymnázia sv. Františka Assiského Malacky pre školský rok 2019/2020:
1. V školskom roku 2019/2020 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka gymnázia s počtom žiakov
maximálne 24.
2. Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie nižšieho stredného vzdelávania
(ukončený 9. ročník ZŠ) a splnenie podmienok prijímacieho konania (bod 3).
3. Podmienkou prijatia na štúdium je, aby uchádzač:
a) nemal na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka ZŠ a na polročnom vysvedčení (príp. výpise
klasifikácie) 9. ročníka ZŠ horší priemer známok ako 2,2. Priemer sa počíta z uvedených
vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, dejepis,
geografia, biológia, chémia, fyzika. Súčasne žiak nesmie byť hodnotený z uvedených
predmetov klasifikačným stupňom „dostatočný“ a „nedostatočný“;
b) získal na celoslovenskom Testovaní 9 v školskom roku 2018/2019 v každom testovanom
predmete (SJL, MAT) aspoň 50% bodového hodnotenia;
c) úspešne vykonal prijímaciu skúšku.
4. KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom
predmete (SJL, MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90 %, bude prijatý bez prijímacej
skúšky. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľ školy uchádzačovi
o štúdium najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
Uchádzači, ktorí nespĺňajú uvedené kritérium, budú konať prijímaciu skúšku.
5. KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium S PRIJÍMACOU SKÚŠKOU
Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:
Prijímacia skúška overuje vedomosti z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
formou písomného testu a v rozsahu určenom vzdelávacím štandardom štátneho
vzdelávacieho programu na základnej škole.
Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:
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 Matematika – 60 minút
 Slovenský jazyk a literatúra (gramatická a literárna časť) – 60 minút
Termín konania prijímacích skúšok
1. termín: 13. máj 2019 (pondelok)
2. termín: 16. máj 2019 (štvrtok)
Riaditeľ školy pozve uchádzača na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich
konania. Pozvánka bude zaslaná na adresu zákonného zástupcu žiaka uvedenej na prihláške.
KRITÉRIÁ PRIJATIA zahŕňajú:
a) výsledky prijímacej skúšky.
b) výsledky Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
c) výsledky na predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach v 5. - 9. ročníku ZŠ.
d) hodnotenie správania žiaka v 5. – 9. ročníku ZŠ.
Na základe bodového hodnotenia jednotlivých prijímacích kritérií uvedených v bode
a) – d) budú prijatí uchádzači do maximálneho počtu 24 žiakov (vrátane uchádzačov prijatých
bez prijímacej skúšky).
ŠTRUKTÚRA BODOVÉHO HODNOTENIA PRIJÍMACÍCH KRITÉRIÍ
a) Výsledky prijímacej skúšky sa hodnotia nasledovne:
 test z matematiky – max. 80 bodov,
 test zo slovenského jazyka a literatúry – max. 80 bodov.
Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne 50% bodov
z každého testovaného predmetu.
b) Výsledky Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky:
 každé percento dosiahnutej úspešnosti v testovanom predmete = 0,5 bod
Maximálny počet bodov za výsledky z testovania je 100 bodov (50 bodov zo slovenského
jazyka a literatúry, 50 bodov z matematiky).
c) Výsledky žiaka na predmetových olympiádach a individuálnych umeleckých, športových
a iných súťažiach v 5. – 9. ročníku ZŠ sú hodnotené podľa nasledujúcej tabuľky:

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Okresné kolo
13 bodov
8 bodov
5 bodov

Krajské a vyššie kolá
1. miesto
20 bodov
2. miesto
15 bodov
3. – 6. miesto
10 bodov
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Celkové body sa spočítavajú za každý druh a každé kolo predmetovej olympiády a súťaže.
Žiak je povinný priložiť k prihláške doklady (ako diplom) potvrdzujúce dosiahnuté umiestnenie.
d) Hodnotenie správania žiaka v 5. – 9. ročníku ZŠ
 Za zníženú známku zo správania môže byť odpočítaných 50 bodov (posudzuje sa
individuálne).
Celkové bodové hodnotenie je súčtom bodov v jednotlivých prijímacích kritériách (podľa
bodu a – d). Na základe celkového bodového hodnotenia sa stanoví poradie uchádzačov.
6. Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov sa bude pri stanovení celkového poradia uchádzačov
prihliadať na nasledujúce doplnkové kritériá:
a) Zmenená pracovná schopnosť žiaka alebo žiak so ŠVVP (potrebné preukázať).
b) Väčší celkový počet bodov z prijímacej skúšky.
c) Väčší celkový počet bodov za Testovanie 9.
7. Neúčasť na prijímacích skúškach je možné ospravedlniť len zo závažných dôvodov (v prípade
ochorenia doklad od lekára nesmie byť starší ako tri dni) a najneskôr v deň konania prijímacej
skúšky do 8.00 hod. na riaditeľstve školy. Riaditeľ školy určí neprítomnému uchádzačovi
náhradný termín prijímacej skúšky a rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do
prvého ročníka. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa výsledky týchto žiakov zaradia
medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude doplnený počet
prijatých uchádzačov do počtu 31 v súlade so stanovenými kritériami.
8. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na informačnej výveske v budove školy
a na školskej web stránke www.csmalacky.sk najneskôr dňa 17. mája 2019.
9. Riaditeľ školy písomne doručí prijatému uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do školy a oznámi
mu termín a miesto zápisu na štúdium na gymnáziu.
10. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto
ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.
Poznámky
1. Termín doručenia písomnej prihlášky na strednú školu je do 20.4.2019 (zákonný zástupca žiaka
odovzdá prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 10.4.2019). Uchádzač so zdravotným
znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať
zvolený odbor. Na prihláške je potrebné uviesť termín prijímacej skúšky!
2. Na škole sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky. Anglický jazyk sa vyučuje povinne na pokročilej
úrovni. Druhý jazyk, ktorý sa vyučuje na začiatočníckej úrovni, si žiaci vyberajú z ponuky:
nemecký a taliansky jazyk (min. počet žiakov v skupine je 8 - pri počte 24 žiakov v triede).
3. Podmienkou prijatia žiaka je písomný súhlas rodičov s výchovou a vzdelávaním žiaka v duchu
katolíckej viery a morálky (vyžaduje sa pri zápise).
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Kritériá prijatia boli prerokované na Pedagogickej rade 06.02.2019 a na Rade školy 19.02.2019.

V Malackách 20. februára 2019

Mgr. Daniel Masarovič
riaditeľ školy

Schválené zriaďovateľom:

V Bratislave 20. februára 2019

Mgr. Viera Kyselicová
riaditeľka AŠÚ

