Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
telefón: 037/6423015

e-mail: gjkzm@gjkzm.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------KRITÉRIÁ
na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre
školský rok 2021/2022
študijný odbor – zameranie: 79 02J - gymnázium

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov stanovujem pre prijímanie žiakov do štvorročného študijného programu pre školský
rok 2021/2022 tieto kritériá:

1) Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy a
so súhlasom zriaďovateľa prijme do štvorročného gymnázia
50 žiakov do dvoch tried
2) Prijímacie skúšky sa uskutočnia:
I.KOLO
1.termín - 3. mája 2021 (pondelok)
2.termín - 10. mája 2021 (pondelok)
3) Organizácia prijímacieho konania bude prebiehať nasledovne:
a) prijímacie skúšky formou písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky budú trvať 45 minút,
b) žiak môže používať len písacie a rysovacie potreby a kalkulačku,
c) obsah prijímacej skúšky určuje Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné
vzdelávanie – 2.stupeň základnej školy,
d) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí
s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie,
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-------------------------------------------------------------------------------------------e) miesta v poradovníku obsadia žiaci podľa celkového súčtu bodov, ktoré získajú
v prijímacom konaní takto:
 20 bodov za študijné výsledky (priemerné prospechy) na ZŠ, ktoré dosiahli na
polročnom vysvedčení 8. ročníka a na polročnom vysvedčení 9. ročníka
v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk (započíta sa lepšia
známka), dejepis, zemepis, matematika, biológia, fyzika a chémia,
8. a 9.ročník

BODY

8. a 9.ročník

BODY

8. a 9.ročník

BODY

1,00 – 1,09

20

1,40 – 1,49

12

1,80 – 1,89

4

1,10 – 1,19

18

1,50 – 1,59

10

1,90 – 1,99

2

1,20 – 1,29

16

1,60 – 1,69

8

2,00

1

1,30 – 1,39

14

1,70 – 1,79

6





za každý stupeň zníženej známky zo správania sa žiakovi odrátajú 3 body,
40 bodov za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
40 bodov za písomnú skúšku z matematiky.

f) podmienkou pre úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky je získanie najmenej
10 bodov v každom predmete,
g) podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej
strednej školy,
h) uchádzač získa body aj za výsledky v predmetových olympiádach v 8. a 9. ročníku
v obvodnom/okresnom kole, v krajskom kole a v celoštátnom kole v predmetových
olympiádach z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, dejepisu, slovenského
jazyka, cudzieho jazyka a súťaže Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda.
Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto
Úspešný riešiteľ

BODY
Obvodné/okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

5
4
3
1

7
6
5
4

10
9
8
7

ch) ďalej môže uchádzač získať body za:
- účasť v regionálnej súťaži, ktorú organizuje Gymnázium Janka Kráľa „Brána jazykov
otvorená“ v 8. a 9. ročníku – účasť dokladuje diplomom, alebo potvrdením riaditeľstva
ZŠ – získava po 3 body za každý ročník,
- účasť v celoslovenskom kole športovej súťaže - účasť dokladuje diplomom, alebo
potvrdením riaditeľstva ZŠ – získava 5 bodov.
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-------------------------------------------------------------------------------------------O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa počtu získaných
bodov za:





za študijné výsledky na ZŠ – najviac 20 bodov,
za výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky –
najviac 80 bodov,
za umiestenie v olympiádach a vedomostných súťažiach, v športových súťažiach,
maximálny počet bodov: 100 + body za súťaže.

i) pri rovnosti súčtu bodov dostane prednosť žiak, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
 prednostne sa prijme žiak so ZPS,
 prednostne sa prijme žiak, ktorý získal v súčte viac bodov v testoch na prijímacích
skúškach,
 prednostne sa prijme žiak, ktorí získal body za predmetovú olympiádu alebo športovú
aktivitu alebo účasť v regionálnej súťaži „Brána jazykov otvorená“,
 prednostne sa prijme žiak s lepším priemerom známok na konci 8. ročníka a v druhom
polroku 9. ročníka z predmetov uvedených v bode 3e týchto kritérií,
 prednostne sa príjme žiak, ktorý má lepšiu priemernú známku z matematiky na konci 8.
ročníka a na polrok 9.ročníka.
4) Do prvého ročníka štvorročného gymnázia môže byť žiak prijatý, ak získal nižšie stredné
vzdelanie, splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy.
5) Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho
konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov z prijímacieho konania budú zverejnené na
výveske školy a na internetovej stránke školy do 20.mája 2021.
6) V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale
kódy, ktoré budú žiakom vopred pridelené.
7) Riaditeľka školy vydá rozhodnutie uchádzačom podľa výsledkov prijímacieho konania.
Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí/neprijatí na základe výsledkov
prijímacieho konania zákonnému zástupcovi je do 20. mája 2021 formou naskenovaním
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou alebo do elektronickej schránky.
8) Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium na strednú školu je
potrebné doručiť zákonným zástupcom do 25.mája 2021 formou naskenovania tlačiva,
poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky školy. Vzor
potvrdenia/nepotvrdenia nástupu žiaka na štúdium je v prílohe č.1
9) V prípade nenaplnenia počtu sa uskutoční II.KOLO prijímacích skúšok dňa 22.júna 2021.
Riaditeľka školy toto rozhodnutie zverejní najneskôr 6.júna 2021 na výveske školy a na
internetovej stránke školy.
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-------------------------------------------------------------------------------------------10) Ak uchádzač zašle potvrdenie o nenastúpení na štúdium, na uvoľnené miesto vydá
riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil
kritériá prijatia.
11) Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto
skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr nasledujúci deň po termíne konania skúšky
do 12,00 hod. a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný
termín prijímacej skúšky.
12) Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia platia len v školskom
roku, pre ktorý sa prijímacie skúšky vykonali.
13) Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca
uchádzača odvolať v lehote 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom
riaditeľky, ktorá odstúpi odvolania zriaďovateľovi.
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v rade školy (per rollam) dňa 9.2.2021 a v
pedagogickej rade (per rollam) dňa 15.02.2021.

V Zlatých Moravciach 15.02.2021

RNDr. Renáta Kunová, PhD.
riaditeľka školy
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