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KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA 
 

pre školský rok 2024/2025 

 

7902 J  – GYMNÁZIUM – OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM 
 

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov a doplnkov. 

 

Zákonný zástupca uchádzača o štúdium podáva prihlášku na vzdelávanie Gymnáziu, Javorová 16, 052 01 

Spišská Nová Ves v zákonnej lehote. 

EDUID školy: 100016216 

 

Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorých prihláška bude úplne a správne vyplnená, 

potvrdená základnou školou a podaná v stanovenom termíne. 

 

Prihláška na vzdelávanie musí obsahovať tieto osobné údaje: 

 meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka,  

 výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole, 
 meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt oboch zákonných zástupcov; 

 vo vlastnom záujme odporúčame zákonným zástupcom uviesť na prihlášku svoje mobilné 

telefónne číslo a mailovú adresu.    

 

K vyplnenej prihláške sa vyžadujú nasledovné prílohy: 

 Kópie diplomov o úspechoch v predmetových olympiádach a súťažiach. Na diplome musia byť 

uvedené tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, názov olympiády či súťaže, umiestnenie, dátum, 

podpis a pečiatka inštitúcie, ktorá diplom vydala. V prípade súťaží družstiev je potrebné doložiť 

potvrdenie školy, t.j. zoznam žiakov, názov súťaže, umiestnenie, dátum, pečiatka a podpis 

riaditeľa základnej školy. 

 Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam, týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa 

rozhoduje v správnom konaní, s podpismi oboch zákonných zástupcov (len ak sa dohodli, že 

všetky podania, týkajúce sa dieťaťa, bude podpisovať len jeden z nich). 

 V prípade zdravotne znevýhodnených žiakov (so ŠVVP) je potrebné spolu s prihláškou doložiť 

správu z diagnostického vyšetrenia, ktoré vykonalo zariadenie výchovného poradenstva 

a prevencie, a to nie staršiu ako 2 roky, prípadne žiadosť zákonného zástupcu o úpravu 

podmienok prijímacej skúšky pre zdravotne znevýhodneného žiaka. Pre žiakov so ŠVVP sa 

forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 

 Pri uchádzačovi so zmenenou pracovnou schopnosťou je potrebné doložiť kópiu rozhodnutia 

posudkovej komisie, prípadne kópiu platného preukazu ZŤP. 

 

 

  



I. Jednotné kritériá prijatia pre všetky termíny prijímacieho konania: 

 

Prijatí môžu byť iba tí žiaci, ktorí : 

 v školskom roku 2023/2024 úspešne ukončia 5. ročník základnej školy,  

 vykonajú úspešne prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika. 

 

Prijímacia skúška pozostáva z: 

1. overenia vedomostí zo slovenského jazyka ...............................  50 bodov 

2. overenia vedomostí z matematiky.............................................  50 bodov 

Spolu: ..................................................................................max. 100 bodov 

 

Obsahom prijímacích skúšok je overenie vedomostí uchádzačov z učiva v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra a matematika v rozsahu učebných osnov ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 

1. a 2. stupeň ZŠ -  ISCED 1 a 2, obsah 1. – 5 ročník ZŠ. 

 

UCHÁDZAČ ÚSPEŠNE VYKONÁ PRIJÍMACIU SKÚŠKU, AK Z KAŽDÉHO Z TESTOV 

ZÍSKA MINIMÁLNE 18 BODOV. 

 

Do celkového počtu bodov na prijímacom konaní budú započítané: 

 

A: body za prospech za každú známku nižšie vymenovaných predmetov z koncoročnej klasifikácie 

v 5. ročníku okrem známky nedostatočný (5) budú pridelené body nasledovne: 

Bodované predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Biológia 

(Prvouka/Prírodoveda), Dejepis, Geografia (Vlastiveda). 

Uchádzač môže v tejto oblasti získať maximálne 36 bodov. 

 

Známka Body 

1 (výborný) 3 

2 (chválitebný) 2 

3 (dobrý) 1 

4 (dostatočný) 0 

 

 

B: Body za predmetové olympiády: 
 

Umiestnenie Okres Kraj Celoslovenské 

1. miesto 4 7 10 

2. miesto 3 6 9 

3. miesto 2 5 8 

Úspešný riešiteľ 1 4 7 

 

 

C: body za umiestnenie v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín: 
 

Umiestnenie Okres Kraj Celoslovenské 

1. miesto 4 7 10 

2. miesto 3 6 9 

3. miesto 2 5 8 

Čestné uznanie 1 4 7 

 

 

 

 



D: body za umiestnenie a získanie diplomu v Pytagoriáde: 
 

Umiestnenie Okres 

1. miesto 4 

2. miesto 3 

3. miesto 2 

diplom úspešného riešiteľa 1 

 

E: body za získanie diplomu v súťaži Matematický klokan a MAKS: 
   

diplom úspešného riešiteľa 2 

 

Úspešnú účasť v súťažiach je nutné doložiť overeným dokladom. Dokladá sa najvyššie umiestnenie 

dosiahnuté v jednej súťaži v danom školskom roku.  

Do bodového hodnotenia sa započítavajú len body za rôzne súťaže s najvyšším umiestnením, t.j. za danú 

súťaž len raz.  

Žiak môže za umiestnenia v súťažiach v časti B – E získať maximálne 30 bodov. 

 

Maximálny počet bodov na výslednej listine je 166. 

 
Celkové poradie, na základe ktorého sa budú uchádzači prijímať na štúdium, sa určí ako súčet 

získaných bodov  za prijímacie skúšky, za prospech a za umiestnenie v predmetových 

olympiádach/ súťažiach. Uchádzači sa zoradia podľa počtu získaných bodov vzostupne. Prijatý 

bude ten uchádzač o prijatie, ktorý vyhovie kritériám a ostatným podmienkam prijatia a zároveň 

s umiestni v celkovom poradí do celkového počtu žiakov, ktorých možno prijať na štúdium pre 

školský rok 2023/2024. 

 

II. Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 

 
Na základe § 66 ods. 5 a § 68 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, určuje Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský 

rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre 

školský rok 2024/2025 takto: 

I. termín:   2. máj 2024 alebo 3. máj 2024 

II. termín:    6. máj 2024 alebo 7. máj 2024 

Zákonnému zástupcovi uchádzača o štúdium zašleme Pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 5 dní 

pred termínom konania prijímacích skúšok. 

 

 
 

III. Kritériá prijatia uchádzačov pri rovnosti bodov 

V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých žiakov na mieste maximálneho počtu žiakov, ktorých 

môže riaditeľka školy pre školský rok 2024/2025 prijať, rozhodujú o prijatí uchádzača nasledujúce 

kritériá: 

 podľa § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, 

ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť; 

 počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúšky z matematiky, 

 počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúšky zo slovenského jazyka, 

 počet bodov dosiahnutých za prospech v oblasti A. 

 



V prípade cudzinca sa bude v prijímacom konaní postupovať za tých istých podmienok, ako pri 

občanoch SR, a to v súlade s § 146, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 
 

Počas prijímacieho konania budú osobné údaja uchádzača o štúdium nahradené kódom žiaka, ktorý mu 

bude pridelený na začiatku prijímacieho konania. 

 

Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania, doručí jeho zákonný 

zástupca lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho konania (doklad od lekára nesmie byť 

starší ako 3 dni). Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných 

uchádzačov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne bude uchádzač zaradený do poradia 

podľa získaných bodov. 

 

Na základe výsledkov prijímacieho konania bude z uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu 

skúšku, zostavené poradie – výsledková listina – podľa celkového počtu získaných bodov s označením 

o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. Na konci výsledkovej listiny budú uvedení uchádzači, ktorí nesplnili 

kritérium prijatia. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené pod kódom žiaka. 

 

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.gjavsnv.edu.sk a na 

vstupných dverách do budovy školy podľa výsledkov prijímacieho konania a v tomto termíne odošle 

uchádzačovi rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium cez informačný systém (napr. EduPage),  

poštou alebo do elektronickej schránky. 

 

Zákonný zástupca žiaka do termínu určeného MŠVVaŠ SR písomne potvrdí strednej škole prijatie na 

vzdelávanie cez EduPage. Doručí tiež strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.  

Vzor týchto dokumentov Vám odošle riaditeľstvo školy cez informačný systém (napr. EduPage). 

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium 

doručí zákonný zástupca žiaka strednej škole odoslaním vypísaného, podpísaného a naskenovaného 

tlačiva cez informačný systém (EduPage), prostredníctvom mailu skola@gjavsnv.edu.sk alebo do 

elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v požadovanom termíne Potvrdenie o nástupe na 

štúdium, alebo zašle Potvrdenie o nenastúpení na štúdium na strednej škole, riaditeľka školy príjme na 

uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 66, ods. 4 Zákona 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení. 

Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého 

uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí na 

štúdium. 

 

Žiaci, ktorí nebudú prijatí na štúdium pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, 

ktorí pošlú potvrdenie o nenastúpení na štúdium, resp. nepošlú potvrdenie o nastúpení na štúdium 

v stanovenej lehote. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, 

ktorý vyhovel prijímaciemu konaniu a je v celkovom poradí neprijatých uchádzačov umiestnený 

najvyššie, a to v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, teda do 5 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia o neprijatí, odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 boli prerokované a schválené pedagogickou 

radou dňa 14.11.2022 a prerokované v Rade školy dňa 28. novembra 2022. 

 

V zmysle § 65, ods. 1 Školského zákona 245/2008 Z. z. riaditeľ školy zverejní do 31.marca 2024 na 

webovom sídle školy počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 29.11.2022             PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školy 

http://www.gjavsnv.edu.sk/
mailto:skola@gjavsnv.edu.sk

