
 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium na gymnáziu  
pre školský rok 2020/2021 

 
Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

Plánovaný počet tried prvého ročníka: 1 

Plánovaný počet prijatých žiakov:   22  
Prijímacie skúšky budú v dňoch 11. mája 2020 alebo 14. mája 2020 zo slovenského jazyka a literatúry a 
z matematiky. 

Pri rozhodovaní o prijatí žiaka sa berú do úvahy:  
1. výsledky prijímacích skúšok zo SJL a z MAT; 

Za prijímacie skúšky: maximálne 50 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 50 bodov za matematiku.  
2. výsledky Testovania 9; 

Počet % v dosiahnutých výsledkov Testovania 9 sa rovná počtu bodov.  
Bez prijímacích skúšok bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 
dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, čiže ak dosiahne 180 bodov a viac.  
3. prospech na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka,  
Z celkového prospechu na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka sa vypočíta priemer. Pri priemere 1,00 dosiahne 
žiak 100 bodov, za každý horší priemer o desatinu sa zníži počet získaných bodov o 5. Do hodnotenia sa zaradia všetky 

známky na vysvedčení.  
4. úspechy v súťažiach a olympiádach v 6. - 9. ročníku. 
Za výsledky v súťažiach a olympiádach: 

za 1. až 3. miesto na celoslovenskom kole 20 bodov 

úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole 10 bodov 

za 1. až 3. miesto v krajskom kole 8 bodov 

úspešný riešiteľ v krajskom kole 6 bodov 

za 1. až 3. miesto v okresnom kole 4 body 

úspešný riešiteľ v okresnom kole 2 body  
V tej istej súťaži sa započítava najlepší výsledok jedenkrát. Súťaž sa uznáva na základe dokladu o úspešnej účasti v  

súťaži alebo olympiáde, ktorý je pripojený k prihláške. 

Žiak môže byť prijatý, ak:  
a) v prijímacej skúške zo slovenského jazyka dosiahol minimálne 15 bodov a z matematiky minimálne 15 bodov. 

 
b) z celkového počtu 450 bodov dosiahol 180 bodov. 

c) úspešne skončil 9. roč. vzdelávacieho programu ZŠ 

d) ak nemal zníženú známku zo správania 

e) nie je žiakom inej SŠ  
f) splnil podmienky prijímacieho konania 

Poradie uchádzačov podľa dosiahnutých bodov usporiadané zostupne bude zverejnené na nástenke gymnázia  
a na internetovom sídle školy http://gym.ssjozefnm.sk  bezprostredne po pridelení všetkých bodov uchádzačom. 

Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov o vyššom poradí rozhoduje:  
a) zmenená pracovná schopnosť uchádzača, 

b) body za Testovanie 9, 

c) body za prijímacie skúšky 

d) body za súťaže. 

Prijatým uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí a zároveň budú pozvaní na zápis do 1. ročníka. 

Nevykonaním zápisu stráca uchádzač nárok na prijatie. 

Kritériá prijímania boli prerokované na pedagogickej rade 27. januára 2020. 

 
Mgr. Eva Litváková 

riaditeľka školy 
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