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Kritériá 

prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

Štvorročný vzdelávací program 

 
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

I. Podľa rozhodnutia BBSK v školskom roku 2019/2020 môže škola prijať do 1. ročníka  

90 žiakov. 
 

II. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý 

uchádzač, ktorý v školskom roku 2018/2019 získal  nižšie  stredné  vzdelanie  podľa 

zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 

Prijímacieho konania sa zúčastnia všetci uchádzači, ktorých zákonní zástupcovia podajú  do 

10. apríla 2019 prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Na prihláške uvedú 

termín prijímacej skúšky. Riaditeľka pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní 

pred termínom ich konania. 
 

Prijímacie skúšky uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa budú konať 

v dňoch 13. mája 2019 (pondelok) a 16. mája 2019 (štvrtok) v budove Gymnázia Ľudovíta 

Štúra vo Zvolene.  
 

III. Kritériá prijatia uchádzačov 
 

A/  Bez prijímacej skúšky bude prijatý ten uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní  žiakov 

deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne (slovenský 

jazyk a literatúra, matematika) úspešnosť najmenej 90 % . Riaditeľka školy odošle 

rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania 

prijímacích skúšok. 
 

B/  Uchádzači, ktorí nesplnia kritérium prijatia bez prijímacej skúšky, vykonajú 

prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí zo slovenského jazyka 

a literatúry a z matematiky písomnou formou. Písomná forma bude podobná forme 

Testovania 9 – 2019. Ich náplňou bude obsah a rozsah učiva uvedených predmetov podľa 

vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej 

škole – ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.  

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením škola určí formu prijímacej skúšky 

s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Zákonný zástupca uchádzača so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je povinný pripojiť k prihláške na štúdium 

písomnú žiadosť o úpravu prijímacích skúšok a aktuálnu správu z CPPPaP.  
 

Kritériom prijatia uchádzačov bude súčet bodov, ktorý pozostáva z bodov: 

 

1. za výsledky prijímacej skúšky  

- zo slovenského jazyka a literatúry  (maximálne 15 bodov) 

- z matematiky                                    (maximálne 15 bodov) 

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak dosiahne minimálne 10 bodov dohromady 

za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a za skúšku z matematiky. 
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2. za prospech zo základnej školy           (maximálne 16 bodov) 

    Prospech  zo  ZŠ sa  vypočíta  ako aritmetický priemer prospechu za druhý polrok  

8. ročníka a za prvý polrok 9. ročníka.     

Gymnázium Ľudovíta Štúra pri udeľovaní bodov za prospech zo ZŠ vychádza zo známok 

za jednotlivé predmety, ktoré sú uvedené na prihláške žiaka. Za správnosť údajov na 

prihláške zodpovedá príslušná ZŠ a zákonný zástupca uchádzača, ktorý podpísal 

prihlášku. Za prospech zo ZŠ sa body udelia podľa tabuľky: 

 

Prospech 1,00 1,01-

1,10 

1,11-

1,20 

1,21-

1,30 

1,31-

1,40 

1,41-

1,50 

1,51-

1,60 

1,61-

1,70 

1,71-

1,80 

1,81-

1,90 

1,91-

2,00 

2,01-

2,10 

2,11-

2,20 

2,21-

2,30 

2,31-

2,40 

2,41-

2,50 

2,51 

Body 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Za prospech 2,51 a viac sa body neprideľujú. 

 

3. za výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 – 2019 (maximálne 21 bodov) 

Uchádzačovi bude udelených 50% zo súčtu bodov, ktoré dosiahol dohromady 

v Testovaní 9 - 2019 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

 

4. za výsledky v predmetových olympiádach a iných súťažiach: 
a) Predmetové olympiády: v slovenskom jazyku, dejepise, zemepise, v cudzích 

jazykoch, matematike, informatike, fyzike, chémii a prírodopise za umiestnenie:  

- v okresnom/obvodnom kole na : 

1. mieste – 3 body             2. mieste – 2 body             3. mieste – 1 bod  

   (ďalej uvádzame len body v tvare 3, 2, 1 bod) 

- v regionálnom/krajskom kole na   1. - 3. mieste – 6, 5, 4 body, 

- v slovenskom kole na        1. - 3. mieste – 9, 8, 7 bodov,  

- v medzinárodnom kole na        1. - 3. mieste –12, 11, 10 bodov.  
 

b) Súťaže v umeleckých žánroch – umelecký prednes poézie a prózy, rétorika, 

vlastná literárna tvorba, výtvarné umenie, spev a tanec za umiestnenie:   
-  v okresnom/obvodnom kole na   1. - 3. mieste – 3, 2, 1 bod, 

-  v regionálnom/krajskom kole na   1. - 3. mieste – 6, 5, 4 body,  

-  v slovenskom/medzinárodnom kole na  1. - 3. mieste – 9, 8, 7 bodov  

c)  Športové súťaže: 

individuálne športy za umiestnenie: 

- v krajskom kole na     1. - 3. mieste – 3, 2, 1 bod,  

- v slovenskom/medzinárodnom kole na  1. - 3. mieste  – 6, 5, 4 body, 

kolektívne športy za umiestnenie: 

- v slovenskom/medzinárodnom kole na  1. - 3. mieste  – 4, 3, 2 body. 

V športových súťažiach budú udelené body za jednotlivé druhy športov (napr. atletika, 

plávanie, atď.) za najvyššie umiestnenie v jednej z disciplín v danom školskom roku. 

Body za olympiády a iné súťaže budú udelené za umiestnenie v 8. ročníku ZŠ (školský 

rok 2017/2018) a 9. ročníku ZŠ (školský rok 2018/2019). Uchádzač ich získava v každom 

predmete v danom období za najvyššie umiestnenie. 

Body za olympiády a iné súťaže sa budú udeľovať na základe diplomu alebo potvrdenia, 

ktoré treba predložiť spolu s prihláškou. Na potvrdení alebo origináli diplomu musia byť 

uvedené presné údaje: meno a priezvisko žiaka, pomenovanie olympiády či súťaže, 

umiestnenie, dátum, právoplatný podpis a pečiatka. 
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Uchádzač splnil podmienky prijímacieho konania, ak za skúšku zo slovenského jazyka 

a literatúry, za skúšku z matematiky, za prospech zo ZŠ, za Testovanie 9 – 2019, olympiády 

a iné súťaže dosiahol spolu aspoň 30 bodov. V prípade, že počet uchádzačov, ktorí splnia 

uvedené kritérium bude väčší, ako škola môže prijať, uvedená hranica 30 bodov sa zvýši tak, aby 

počet prijatých uchádzačov sa rovnal počtu uchádzačov, ktorých môžeme prijať. 
 

IV.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí: 

a) Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť bude prijatý prednostne pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 

b) väčší počet bodov dosiahnutých v Testovaní 9 – 2019 

c) väčší počet bodov dosiahnutých za prospech zo ZŠ v druhom polroku 8. ročníka 

a v prvom polroku 9. ročníka, 

d) lepší priemer známok zo SJL a MAT v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku  9. ročníka, 

e) lepší priemer známok zo SJL a MAT v 6. až v 9. ročníku, 

f) lepší priemerný prospech za 8. až 9. ročník zo všetkých predmetov, 

g) lepší priemerný prospech za 6. až 7. ročník zo všetkých predmetov, 

h) väčší počet bodov dosiahnutých za umiestnenie v olympiádach a iných súťažiach 
 

    O prijatí/neprijatí uchádzačov rozhoduje riaditeľka školy na základe výsledkov 

prijímacieho konania.  

Po druhom termíne  konania  prijímacích skúšok (po 17. 5. 2019) riaditeľka rozhodne, 

odošle uchádzačovi  rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium a  zverejní zoznam  

prijatých a neprijatých uchádzačov na štúdium, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok v jednom 

alebo druhom riadnom termíne. 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky 

v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni 

augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca 

riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.  

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, 

pre ktorý sa skúška vykonala. 

Číselný kód, pridelený uchádzačovi za účelom spracovania údajov k prijímaciemu 

konaniu bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky a na Rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí 

uchádzača na štúdium.   

Výsledky prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020 o prijatí alebo neprijatí 

uchádzačov na štúdium do 1. ročníka budú zverejnené na webovej stránke školy, 

najneskôr do 24 hodín od ukončenia II. termínu prijímacieho konania. 

    Riaditeľka po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne o tom, či sa uskutočnia 

prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať 

do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr  do 5. júna 2019. 
 

 

Vo Zvolene dňa 29. januára 2019    RNDr. Ivetta V i d o v á,  

                              riaditeľka školy 


