
               

 

K R I T É R I Á 
 prijímania uchádzačov na štúdium do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu  

Gymnázia v Bytči, Štefánikova 219/4, 014 44 Bytča 

 
Riaditeľka Gymnázia v Bytči zverejňuje v zmysle § 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.  o

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu, študijného
odboru 7902 J, ktoré platia pre prijímanie žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020. 
Zameranie :  všeobecné gymnaziálne štúdium bez zamerania 
Učebný plán: od 2. ročníka možnosť vlastnej profilácie žiaka prostredníctvom systému voliteľných

predmetov, v  4. ročníku štúdia -  v rozsahu 14 hodín týždenne. 
Cudzí  jazyk:   2  cudzie  jazyky z ponuky anglický jazyk,  nemecký jazyk,  ruský jazyk,  pričom

podmienkou prijatia je súhlas zákonného zástupcu s ponúkanou kombináciou výučby
cudzích jazykov, ktorá bude vytvorená na základe toho, s akou jazykovou prípravou
prídu žiaci zo základnej školy. 

Počet tried:    2 
Počet žiakov: 40 

V súlade s § 62 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do prvého ročníka štvorročného
vzdelávacieho  programu  v  gymnáziách  môže  byť  prijatý  uchádzač,  ktorý  získal  nižšie  stredné
vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b ) a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
1. BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK BUDÚ, v zmysle § 65, ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z o

výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho
ročníka  ZŠ  (Testovanie  9-2019)  v  každom  predmete  samostatne  dosiahli  úspešnosť
najmenej 90%. Títo žiaci budú prijatí prednostne. Zápis takto prijatých žiakov bude 

     09.05.2019 v čase od 10.00 do 15.00.  
 
2. PRI  ROZHODOVANÍ  O PRIJATÍ  ĎALŠÍCH UCHÁDZAČOV SA VYCHÁDZA Z

TÝCHTO KRITÉRIÍ:  
a) súčet bodov, ktoré získajú uchádzači o štúdium na prijímacích skúškach zo SJL a MAT; 
b) súčet bodov za ich  prospech v  základnej škole;   
c) úspešnosť  v  celoštátnom  testovaní  deviatakov (Testovanie 9-2019); 
d) úspechy v predmetových súťažiach.  

 
      a)  PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

Písomné prijímacie skúšky v prvom kole sa konajú v dvoch termínoch:  
1. termín – 13. mája 2019 o 8.00 hod. (pondelok), 
2. termín – 16. mája 2019 o 8.00 hod. (štvrtok).  

Z organizačných dôvodov sa prijímacie skúšky v každom termíne môžu skončiť o deň neskôr,    
t. j. 14. mája 2019 (utorok) alebo 17. mája 2019 (piatok).  



               

 

 
Predmetom  prijímacej  skúšky  v  súlade  s  profilovými  predmetmi  (slovenský  jazyk  a

literatúra,  matematika)  na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2018/2019,  ktoré
určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je overenie  schopností,
zručností  a  vedomostí  z  učiva  základnej  školy  podľa  vzdelávacích  štandardov  štátneho
vzdelávacieho programu ISCED2.  

Prijímacia skúška prebieha v slovenskom jazyku. 
Forma prijímacej skúšky je písomná a trvá 45 minút v každom predmete. 
 

Prideľovanie bodov za písomné prijímacie skúšky: 
 

           slovenský jazyk a literatúra:   50 bodov              
           matematika:                            50 bodov 
 
           Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa:
zo slovenského jazyka a literatúry  -  aspoň 15  bodov;           
z matematiky                                   -  aspoň 15  bodov. 
                   

b) KRITÉRIÁ  PRIDEĽOVANIA BODOV ZA PROSPECH  V  ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
 

   Uchádzačom budú pridelené body za prospech v základnej škole za známky zo slovenského
jazyka a literatúry  a  matematiky za posledné dve klasifikačné obdobia takto:  
 

výborný prospech v predmete 5  bodov 
chválitebný prospech v predmete 3  body 
dobrý, dostatočný, nedostatočný prospech v predmete 0  bodov 
                  

c) KRITÉRIÁ  PRIDEĽOVANIA  BODOV  ZA  VÝSLEDKY  V  CELOSLOVENSKOM
TESTOVANÍ DEVIATAKOV (TESTOVANIE 9-2019) 

 
Uchádzač, ktorý absolvoval celoštátne testovanie žiakov 9. ročníka v školskom roku 

2018/2019,  získa za každé % úspešnosti  0,5 bodu,  t.  j.  maximálne 50 (SJL)+ 50 (MAT)=100
bodov.  
 
d) KRITÉRIÁ  PRIDEĽOVANIA BODOV ZA ÚSPECHY V PREDMETOVÝCH 

SÚŤAŽIACH 

Uchádzačovi budú pridelené body za umiestnenie v predmetových súťažiach zo slovenského
jazyka, cudzieho  jazyka, matematiky, fyziky, chémie, biológie, zemepisu a  dejepisu počas            
6. – 9. ročníka ZŠ takto:

 



               

 

 Okresné kolo Krajské kolo Národné kolo Medzinárodné kolo 

1. miesto 3 body  5 bodov 15 bodov 20 bodov 

2. miesto        2 body       3 bodov 10 bodov 20 bodov 

3. miesto        2 body       3 bodov 10 bodov 20 bodov 

 
Do  úvahy  sa  budú  brať  maximálne  dve  najlepšie  umiestnenia;  nezohľadňujú  sa  kolektívne  a
korešpondenčné  súťaže.  Originály  všetkých  potvrdení,  prípadne  ich  overené  kópie  o  účasti  a
umiestnení žiaka na súťaži, je potrebné priložiť k prihláške na štúdium. 
 
Žiaci prijatí na základe kritérií uvedených v bode 2 doplnia počet prednostne prijatých žiakov
do počtu 40. 
 
V prípade rovnosti bodov medzi dvoma alebo viacerými uchádzačmi rozhodne o ich umiestnení
použitie týchto pomocných kritérií v nasledujúcom poradí:    

a) zmenená  pracovná  schopnosť  uchádzača  doložená  rozhodnutím  posudkovej  komisie
sociálneho zabezpečenia; 

b) lepší výsledok v Testovaní 9-2019; 
c) lepší priemerný prospech uchádzača v deviatom ročníku;  
d) vyšší počet bodov na prijímacej skúške z predmetu matematika; 
e) vyšší počet bodov na prijímacej skúške z predmetu slovenský jazyk a literatúra; 
f) lepšia známka z cudzieho jazyka   za 1.polrok 9. ročníka /v prípade dvoch cudzích jazykov

sa berie do úvahy lepšia známka/; 
g) účasť uchádzača v predmetových súťažiach. 
 

Ak použitie uvedených pomocných kritérií nebude postačujúce na rozlíšenie poradia 
uchádzačov, rozhodne o výslednom  poradí prijímacia komisia. 
 

     Zoznam uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom, ktorý bude obsahovať
konečné     výsledky   prijímacieho   konania   na  štvorročné štúdium, sa zverejnení na
vchodových dverách budovy školy a   www.gymbytca.edupage.org   najneskôr 20. mája 2019. 
 

Prijatý   bude  každý  uchádzač,  ktorý  sa  v zozname  uchádzačov  o  štúdium  umiestni  do
40.  miesta  vrátane a  zapíše  sa  na  štúdium odovzdaním zápisného  lístka  v  určenom termíne.
Riaditeľka školy v rámci odvolacieho konania – proces autoremedúry- ponúkne uvoľnené miesto
ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok, ktorý podal odvolanie proti
rozhodnutiu o neprijatí na štúdium.  

 O uvoľnených miestach  bude škola  uchádzačov o  štúdium informovať a  v  prípade  ich
záujmu o štúdium na tunajšej škole  budú postupne zapisovaní. 
 

http://www.gymbytca.edupage.org/


               

 

3.   Všeobecné ustanovenia 
 
a) Na  prihláške  na  štúdium na  strednú  školu  sa  vyžadujú  tieto  osobné  údaje:  meno  a

priezvisko uchádzača, jeho rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
jeho percentuálna  úspešnosť  v  Testovaní  9-2018 a  výsledky z  predmetových  súťaží.
Ďalej  je  potrebné  uviesť  meno,  priezvisko,  adresu  a  telefonický  kontakt  zákonných
zástupcov uchádzača. Do prijímacieho konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorých
prihláška bude správne vyplnená, potvrdená základnou školou a podaná v stanovenom
termíne. 

b) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí  k prihláške vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti  študovať zvolený odbor.  Zákonný zástupca uchádzača,  ktorý má
zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne  výchovno-vzdelávacie
potreby,  predloží  riaditeľke školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho
dieťaťa doloženú  odbornou dokumentáciou a návrhom úpravy prijímacej skúšky, ktorý
vypracuje príslušné CPPPaP.  

c) Pozvánka  na  prijímacie  skúšky,  ktorá  sa  zákonnému  zástupcovi  každého  uchádzača
doručení najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok, bude obsahovať
číselný  kód  uchádzača.  Zverejnené  výsledky  prijímacieho  konania  budú  obsahovať
poradie uchádzačov označených pridelenými číselnými kódmi. 

d) Ak sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody,  najmä zdravotné,  nemôže dostaviť na
prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania
prijímacích skúšok do 7:30 hod. lekárske potvrdenie nie staršie ako tri dni a žiadosť o
povolenie  vykonať  prijímacie  skúšky v  náhradnom termíne.  V takomto prípade  určí
riaditeľka školy náhradný termín prijímacích skúšok a rezervuje príslušný počet miest v
počte uchádzačov, ktorých prijíma do prvého ročníka.   

e) Škola nemôže prijať v prijímacom konaní žiakov stredných škôl - §62 ods. 12 zákona
245/2008 Z. z..  

f) Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu
na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Gymnázium vykoná zápis prijatých
uchádzačov,  ktorým  bolo  doručené  rozhodnutie  o  prijatí  na  štúdium  na  základe
zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše
do určeného termínu, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné a
škola  ponúkne  voľné  miesto  ďalšiemu  uchádzačovi  v  poradí  podľa  výsledkov
prijímacích skúšok.

g) Voči  uchádzačovi,  ktorý  sa  nezúčastnil  zápisu,  riaditeľka  školy  začne  správne
konanie  o  zrušení  rozhodnutia  o  prijatí  na  štúdium podľa  zákona  č.  71/1967  Zb.  o
správnom konaní.  Riaditeľka školy v rámci odvolacieho konania – proces autoremedúry
–  ponúkne  uvoľnené  miesto  ďalšiemu  uchádzačovi  v  poradí  podľa  výsledkov
prijímacích skúšok, ktorý podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium. 

h) Uchádzač,  ktorý splnil  kritériá prijatia a bol prijatý do Gymnázia v Bytči,  informuje
bezodkladne  riaditeľstvo  Gymnázia  v  Bytči,  ak  sa  rozhodne  zapísať  na  inú  strednú
školu. 



               

 

i) Informáciu o konaní, resp. nekonaní druhého kola prijímacích skúšok zverejní riaditeľka
školy do 6. júna 2019. 

j) Nepredvídateľné okolnosti, ktoré v prijímacom konaní môžu nastať, bude škola riešiť
operatívne zverejneným dodatkom. 
 

 
Bytči dňa 10. decembra 2018                                                 Mgr. Slavka Sitarčíková
                                                                                                         riaditeľka školy   
 

 

 

 

 
 


