
 

 

 

 

 

 

 

Kritériá na prijatie uchádzačov do gymnázia s osemročným štúdiom 
pre školský rok 2019/2020 

  

 
KÓD: 7902 J  
 
Študijný odbor: gymnázium  
  

V školskom roku 2019/2020 otvára Gymnázium Angely Merici 1 triedu s počtom  
24 žiakov. 
  

Prihlásiť sa môžu len žiaci 5. ročníka ZŠ. Prihlášky na štúdium je potrebné odoslať  
do 20. apríla 2019 s uvedením kódu študijného odboru 7902 J.  
 

Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch podľa vlastného výberu: 
I. termín: 13. mája 2019 (pondelok)                 II. termín: 16. mája 2019 (štvrtok). 

  
Riaditeľka Gymnázia Angely Merici v Trnave po prerokovaní v pedagogickej rade 

konanej dňa 20. februára 2019 určila tieto kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium  
do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom:  
  
1. Prijímacie skúšky musia vykonať všetci uchádzači. Písomné prijímacie skúšky sú zo 

slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a z katolíckeho náboženstva, v rozsahu 
učiva podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy  
1. – 5. ročník.  

 
2. Za písomnú skúšku môžu uchádzači získať maximálne 100 bodov zo slovenského 

jazyka a literatúry, 100 bodov z matematiky a 20 bodov z náboženstva. Uchádzači majú 
tak možnosť získať spolu maximálne 220 bodov za dosiahnuté výsledky na prijímacej 
skúške 

 
3. Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky získa minimálne 25 bodov z každého predmetu.  
 

4. Ak by sa uchádzač nemohol zúčastniť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, 
je povinný predložiť riaditeľke školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania 
prijímacích skúšok. Riaditeľka školy takýmto uchádzačom určí náhradný termín  
a v riadnom termíne prijme o toľko uchádzačov menej, koľko ich bude konať skúšky  
v náhradnom termíne. 

 
5. Za priemerný prospech 1,00 zo známok z povinných vyučovacích predmetov okrem 

predmetov s výchovným zameraním z 3. a 4. ročníka a z 1. polroku 5. ročníka získa 
uchádzač 100 bodov. Za každú 0,01 navyše stráca 1 bod, takže pri priemere 2,00 
a vyššom nezíska žiaden bod.  
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6. Maximálny možný počet dosiahnutých bodov je 320. 
 

7. Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku budú prijatí podľa poradia 
vytvoreného na základe dosiahnutého počtu bodov a stanoveného počtu prijímaných 
žiakov. Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený do 3 dní po druhom 
termíne prijímacej skúšky.  

 
8. Pri rovnosti bodov na 24. mieste prihliadame na:  

a) počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúške zo slovenského jazyka  
a literatúry, 

b) počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúške z matematiky,  
c) účasť na súťažiach okresného kola a vyšších kategórií – musí byť uvedená na 

prihláške  a doložená dokladom.  
 

9. Prijatým žiakom bude zaslané rozhodnutie o prijatí, ktoré bude obsahovať informácie  
o zápise. Nedodržanie termínu zápisu sa bude považovať za nezáujem o štúdium na 
našej  škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom. Neprijatým 
uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o neprijatí, ktoré bude obsahovať informáciu  
o možnosti podania žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Na miesta uvoľnené tým, že sa 
niektorí žiaci nezapíšu alebo zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí 
si podajú túto žiadosť. Prijímať ich budeme v poradí, v akom sa umiestnili podľa týchto 
kritérií. V prípade rovnakého výsledku na miestach pod 24. miestom sa bude postupovať 
ako v bode 8. týchto kritérií.  

  
  
  

 
Mgr. Jana Kuracinová  

 riaditeľka školy  
  

 
 
 
 

 

 

 

 


