
Gymnázium, Ul.1.mája 8, Malacky 

 

 

KRITÉRIA  

 POVOLENIA ZMENY ŠTUDIJNÉHO ODBORU 

PRE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA NAŠEJ ŠKOLY 
 

na štúdium do 1. ročníka 5 – ročného slovensko – anglického  

vzdelávacieho program 7902 J 74 gymnázium 

pre školský rok  2019/2020 

  

 

 

1. Pre žiakov osemročných gymnázií platí:  

 

− Žiaci 8-ročných gymnázií sú žiakmi strednej školy.  

− V priebehu štúdia na strednej škole sa umožňuje žiakom zmena študijného odboru. 

− Zmenu študijného odboru povoľuje riaditeľ školy na základe žiadosti jeho zákonného 

zástupcu. 

− O zmenu študijného odboru na bilingválne štúdium môžu požiadať žiaci tercie a kvarty 

našej školy. 

− Podmienkou zmeny študijného odboru na bilingválne štúdium je úspešné vykonanie 

rozdielovej skúšky.  

− Zmena študijného odboru sa uskutočňuje k 1. septembru 2019.  

− Žiakom bude povolená zmena študijného odboru v závislosti od výsledku rozdielovej 

skúšky a umiestnenia v olympiádach a súťažiach. 

 

2. Podmienky povolenia zmeny študijného odboru:  

 

− Riadne zaregistrovanie žiadosti o zmenu študijného odboru a príloh najneskôr 

do 28.2.2019 na sekretariáte školy.  

− Prílohy žiadosti o zmenu študijného odboru: - vyplnené tlačivo prihlášky na strednú 

školu podpísané zákonným zástupcom. Nevyžaduje sa potvrdenie lekárom. Tlačivo 

prihlášky a pokyny k vyplňovaniu sú na stiahnutie na https://gymal.edupage.org/. 

Správnosť údajov v prihláške overuje ešte pred podaním žiadosti a jej registrácie 

na sekretariáte školy zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogické činnosti. 

Bez predchádzajúceho overenia nebude žiadosť zaregistrovaná.  

− diplomy (osvedčenia) z olympiád a súťaží. Originály diplomov (osvedčení) budú 

ihneď vrátené po overení donesených kópií podľa originálov. Overovanie 

donesených kópií robí zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogické činnosti 

pri registrácii žiadosti. Len v odôvodnených prípadoch (neskorý termín súťaže) je 

možné úspešnosť v olympiádach a súťažiach preukázať najneskôr v posledný 

pracovný deň pred dňom konania rozdielovej skúšky do 12.00 h. (Doklady dodané 

neskôr nebudú akceptované). 

− Účasť na rozdielovej skúške dňa 21. marca 2019. (Pozvánka na rozdielovú skúšku 

bude odoslaná najneskôr päť dní pred termínom jej konania).  

 

https://gymal.edupage.org/
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3. Forma, obsah a rozsah rozdielovej skúšky 

 

Forma: Rozdielová skúška sa uskutoční písomnou formou. 

Obsah a rozsah: Rozdielová skúška bude pozostávať z overenia špeciálnych schopností 

a nadania:  

− test na overenie všeobecných študijných predpokladov – verbálne schopnosti, 

analytické schopnosti, kvalitatívne schopnosti a práca s údajmi, 

− test na overenie jazykových schopností. 

 

 

4. Kritérium úspešného zloženia rozdielovej skúšky 

 

Žiak, ktorý získa aspoň 40 % bodov z testu na overenie všeobecných študijných 

predpokladov a súčasne aspoň 40 % bodov z testu na overenie jazykových schopností, 

úspešne vykonal rozdielovú skúšku. 

 

 

 5.  Celkové hodnotenie  

 

Celkové hodnotenie uchádzača pozostáva zo súčtu bodov: 

− za rozdielovú skúšku,  

− za umiestnenie v olympiádach a súťažiach. 

 

Bodovanie rozdielovej skúšky  

− z testu na overenie všeobecných študijných predpokladov má uchádzač možnosť získať 

maximálne 30 bodov, 

− z testu na overenie jazykových schopností má uchádzač možnosť získať maximálne 

25 bodov, 

− postupy riešenia úloh oboch testov sa nehodnotia, akceptuje sa len získaný počet bodov 

za správne riešenie daných úloh, 

− žiak, ktorý získa aspoň 12 bodov z testu na overenie všeobecných študijných 

predpokladov a súčasne 10 bodov z testu na overenie jazykových schopností, úspešne 

vykonal rozdielovú skúšku. 

 

Bodovanie umiestnenia v olympiádach 

− akceptujú sa výsledky súťaží a olympiád z predchádzajúcich troch ročníkov 

v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole (mimo športových, umeleckých 

a korešpondenčných súťaží).  

− Body sa prideľujú za umiestnenie na prvých troch miestach v najvyššom kole.  

 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

Celoslovenské kolo 7 bodov 6 bodov 5 bodov 

Krajské kolo 5 bodov 4 body 3 body 

Okresné/Obvodné kolo 3 body 2 body 1 bod 
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6.  Kritérium povolenia zmeny študijného odboru 

 

− úspešné vykonanie rozdielovej skúšky – uchádzač musí získať najmenej 40 % bodov 

z testu na overenie všeobecných študijných predpokladov a súčasne najmenej 40 % 

bodov z testu na overenie jazykových schopností, 

− umiestnenie na 1. až 52. mieste v poradovníku vytvorenom podľa celkového počtu 

dosiahnutých bodov. 

 

 

7. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov bude prednostne prijatý uchádzač, 

ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:  

 

− má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť (treba dokladovať),  

− má väčší počet získaných bodov v teste na overenie jazykových schopností, 

− dosiahol lepšie umiestnenie v predmetových súťažiach alebo olympiádach podľa bodu 

č.7, 

− dosiahol lepšie umiestnenie v predmetových súťažiach a olympiádach v tomto poradí 

CJ, SJL, DEJ, GEG, BIO, MAT, FYZ, 

− dosiahol lepší celkový priemer prospechu v prvom polroku posledného ročníka ZŠ 

(ôsmeho, resp. deviateho) okrem výchov.  

 

 

8. Neúčasť na rozdielovej skúške 

 

Prípadnú neúčasť na rozdielovej skúške z vážnych dôvodov (ochorenie - doklad od lekára 

nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr v deň konania skúšok 

t. j. 21. marca  2019 na riaditeľstve školy. O počet ospravedlnených neprítomných 

uchádzačov bude znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom 

termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky neprijatých žiakov a z takto vytvoreného 

poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými 

kritériami. 

 

 

 Konkrétne výsledky rozdielovej skúšky budú zverejnené 

na https://gymal.edupage.org/ v termíne, ktorý bude oznámený v deň konania 

rozdielovej skúšky. 

 

 

Malacky, dňa 1. februára 2019. 

 

 

 …………………………………... 

 RNDr. Elena Krajčírová 

 riaditeľka školy 

https://gymal.edupage.org/

