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Kritériá 

prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

Osemročný vzdelávací program 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 

161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a 

hodnotenie prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov 

v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku  2019/2020 takto: 

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 

15. júna 2020 do 30. júna 2020. 

 

I. Podľa rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici je možné prijať v školskom 

roku 2020/2021 do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu 28 žiakov.  

 

II. Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý 

uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 písm. 

a), úspešne ukončil piaty ročník v príslušnom školskom roku a splnil podmienky 

prijímacieho konania. 

 

Prijímacieho konania sa zúčastnia všetci uchádzači, ktorých zákonní zástupcovia podajú  do 

15. mája 2020 prihlášku prostredníctvom elektronického systému základnej školy (EduPage), 

prostredníctvom základnej školy (poštou), prípadne ju osobne doručia riaditeľke Gymnázia 

Ľudovíta Štúra. Na prihláške uvedú termín prijímacej skúšky. Riaditeľka pozve uchádzačov na 

prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. 

Prijímacie skúšky uchádzačov do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu pre 

školský rok 2020/2021 sa budú konať prezenčne dňa 15. júna 2020 (pondelok) a 18. júna 2020 

(štvrtok) v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 

 

III. Kritériá prijatia uchádzačov 

 

Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí zo 

slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou. Písomná forma bude 

podobná forme Testovania 5. Ich  obsahom bude  rozsah učiva uvedených predmetov podľa 

vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole 

– ISCED 1 – primárne vzdelávanie.  

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením škola určí formu prijímacej skúšky 

s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.  

 

Kritériom prijatia uchádzačov bude súčet bodov za prijímaciu skúšku, za prospech zo 

základnej školy a za výsledky z Testovania 5: 

 

1. za výsledky prijímacej skúšky - (maximálne 40 bodov) 

- zo slovenského jazyka a literatúry   

-    z matematiky                                                            

 

Uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak dosiahol aspoň 10 bodov za skúšku zo 

slovenského jazyka a literatúry a 10 bodov za skúšku z matematiky. 
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2. za výsledky zo ZŠ - prospech a hodnotenie správania zo základnej školy               

         (maximálne 20 bodov) 

Berieme do úvahy známky na polročnom vysvedčení v piatom ročníku z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a matematika. 

 

Ak má žiak na polroku v 5. ročníku z  uvedených predmetov samé jednotky, získava 

20 bodov. Za každú dvojku v uvedených predmetoch stráca 2 body, za každú trojku 

v uvedených predmetoch stráca 3 body atď. 

 

3. za výsledky TESTOVANIA 5 – 2019    -  (maximálne 30 bodov) 

Úspešnosť v Testovaní 5 v percentuálnom vyjadrení 0 - 100% bude prepočítaná na 

bodové hodnotenie v intervale 0 – 30 bodov zvlášť pre predmet slovenský jazyk a 

literatúra a zvlášť pre  predmet matematika.   

Žiak získa priemerný počet bodov : (body SJL + body MAT)/2 

 

V prípade, ak sa uchádzač  nezúčastní Testovania 5, počet bodov za kritérium bude 

určený ako polovica súčtu bodov za ostatné kritériá ( prijímacia skúška + prospech). 

                                

Poradie uchádzačov sa zostaví na základe súčtu bodov získaných v jednotlivých kritériách 

nasledovne:           

 CELKOVÉ HODNOTENIE = 

= BODY(PS)  +   BODY(ŠV)  +  BODY(T5-2019)   

 

 

Uchádzač vyhovel kritériám prijímacieho konania, ak dosiahol spolu aspoň 40 bodov.  

 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí: 

a) uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, bude prijatý prednostne pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 

b) lepšie výsledky z prijímacej skúšky z matematiky,  

c) lepšie výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 

d) známky z matematiky na polroku 5. ročníka, 

e) známky zo slovenského jazyka a literatúry na polroku 5. ročníka, 

f) lepší priemerný prospech na polroku v 5. ročníku zo všetkých predmetov. 

 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v 1. 

termíne, môže riaditeľka školy umožniť vykonanie prijímacej skúšky v 2. termíne. Dôvod 

neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy najneskôr v 

deň konania prijímacej skúšky. 

 

   Riaditeľka školy do 24. júna 2020 rozhodne  na základe výsledkov prijímacieho konania 

o prijatí / neprijatí uchádzačov a zverejní  zoznam uchádzačov podľa výsledkov na webovej 

stránke školy. 

   

Zákonný zástupca uchádzača doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na 

vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na 
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štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium je možné doručiť 

strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva (príloha č.1) prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej 

školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 

Riaditeľka školy do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 

miest na webovej stránke školy.  Do 7. júla 2020 riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí 

ďalším uchádzačom podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie a nie sú 

prijatí na inú strednú školu.  

 

 

 

 

 

Vo Zvolene dňa 29. mája 2020                RNDr. Ivetta V i d o v á,  

                                                                                                riaditeľka školy 

 

 

 

 



Príloha č. 1 
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(Meno a priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Riaditeľstvo 
Gymnázium Ľ. Štúra  

Hronská 1467/3 
960 01  Zvolen 

Vo ............................................. dňa ......................  

         Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení* na štúdium 

       Môj syn/dcéra ____________________________________   dátum narodenia 

_______________ bol/bola  prijatý/á na Vašu školu - Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene. 

 

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:                     

 

A/  Záväzne  potvrdzujem nastúp na štúdium na Vašej škole*. 

         Ak ste sa rozhodli pre štúdium na našej škole, prosíme Vás o vyplnenie  

         nasledovných údajov: 

  -    Vyberte druhý cudzí jazyk zakrúžkovaním jednej z možností.  

       Uveďte, koľko rokov sa žiak učí zvolený jazyk.  

         Nemecký  jazyk       ______________,       francúzsky  jazyk  _______________, 

         španielsky jazyk      ______________,       ruský jazyk           _______________ .        

 

- V školskom roku 2020/2021 záväzne prihlasujem syna / dcéru na povinne 

voliteľný predmet:   

 

a) náboženská výchova*                       b) etická výchova* 

 

B/  Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na   

      štúdium na Vašej škole*. 

*nehodiace sa preškrtnite 

                                                                      ____________________________  
 Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

 


