
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 

2024/2025 
 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov určujem podmienky a kritériá prijatia na štúdium do Gymnázia Antona Bernoláka v 

Senci. 

Podmienkou pre zaradenie uchádzača o štúdium do prijímacieho konania je riadne zaevidovaná 

prihláška na štúdium na strednej škole v stanovenom termíne. 

Škola bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú: 

 elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém 

alebo 

 v listinnej podobe podpísané riaditeľom základnej školy. 

K prihláške je potrebné doložiť: 

a. Diplom alebo potvrdenie o umiestnení v súťažiach. 

b. Doklad o zmenenej pracovnej schopnosti.  

c. V prípade uchádzača so ŠVVP – správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú 

zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. 

d. V prihláške prosíme vyplniť mail a telefonický kontakt na zákonných 

zástupcov žiaka. 

e. V prihláške prosíme do poznámok napísať: „Preferujem štúdium v triede s 

rozšíreným vyučovaním informatiky.” alebo „Preferujem štúdium v triede so 

všeobecným zameraním.”, prípadne „Bez preferencie.”   

V prípade neúčasti na prijímacích skúškach zapríčinenej ochorením žiaka, je potrebné 

doložiť lekárske potvrdenie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky na riaditeľstve 

školy. 

Žiaci so ŠVVP: 

Pri organizácii prijímacieho konania sa postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. 

z. v platnom znení, podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky určuje s prihliadnutím na 

zdravotné znevýhodnenie. O úprave prijímacej skúšky rozhoduje riaditeľka školy na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a správy z diagnostického vyšetrenia vykonanej 

zariadením poradenstva a prevencie nie staršej ako dva roky. Žiadosť zákonného zástupcu je 

potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do 15. apríla. 



Podmienky prijatia do 1. ročníka 4-ročnej formy štúdia 
 

 Do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý len 

uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Školského 

zákona a splnil podmienky prijímacieho konania. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ. 

 Úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský  jazyk a literatúra 

a matematika. 

 Umiestnil sa do schváleného počtu miest v poradí úspešných uchádzačov o prijatie. 

Poradie je zostavené podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi 

za jednotlivé kritériá prijímacieho konania. 

 Potvrdil svoj nástup v stanovenom termíne. 

 

 Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky: 

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry  

 písomná skúška z matematiky  

 obsah a rozsah: učivo zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v rozsahu 

predpísanom IŠVP pre 2. stupeň ZŠ 

BODY BUDÚ UCHÁDZAČOM PRIDELENÉ ZA: 

1. VÝSLEDKY Z PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

a. Prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky 

Uchádzač, ktorý dosiahne v Testovaní 9 aspoň 90% v každom vyučovacom predmete 

samostatne, získa maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku bez jej absolvovania. (200 

bodov) 

b. Uchádzač, ktorý vykonáva prijímaciu skúšku 

Každému uchádzačovi, ktorý vykonal prijímaciu skúšku, budú pridelené body získané za 

prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (maximálne 200 bodov, 

z každého predmetu 100 bodov). 

Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne minimálne 25 bodov z každého predmetu. 

 

 

 



2. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY  

Za klasifikáciu na základnej škole:  

a. v 8. ročníku na koncoročnom vysvedčení zo základných 25 bodov sa odrátajú 

za každú známku „chválitebný“ z matematiky, slovenského jazyka a anglického 

jazyka 2 body, z predmetov: fyzika, geografia, biológia, dejepis, chémia 1 bod. 

Za každú známku „dobrý“ a horšiu z ktoréhokoľvek uvedeného predmetu sa 

odrátajú 3 body. V prípade, že aspoň jeden uchádzač bude mať iba slovné 

hodnotenie v niektorom z vymenovaných predmetov, dané kritérium nebude 

použité u žiadneho z uchádzačov. (maximálne 25 bodov) 

b. v 9. ročníku na polročnom vysvedčení zo základných 25 bodov sa odrátajú za 

každú známku „chválitebný“ z matematiky, slovenského jazyka a anglického 

jazyka 2 body, z predmetov: fyzika, geografia, biológia, dejepis, chémia 1 bod. 

Za každú známku „dobrý“ a horšiu z ktoréhokoľvek uvedeného predmetu sa 

odrátajú 3 body. V prípade, že aspoň jeden uchádzač bude mať iba slovné 

hodnotenie v niektorom z vymenovaných predmetov, dané kritérium nebude 

použité u žiadneho z uchádzačov. (maximálne 25 bodov) 

 

 

3. VÝSLEDKY V TESTOVANÍ 9 

Za výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

(maximálne 60 bodov)  

Úspešnosť na Testovaní 9 (%) Počet pridelených bodov za predmet 

100 - 90 30 

89,99 - 80 25 

79,99 – 70 20 

69,99 - 60 15 

59,99 - 50 10 

49,99 - 40 5 

39,99 - 0 0 

 

Toto kritérium nebude aplikované, ak sa aspoň jeden z uchádzačov z  príslušného ročníka 

aktuálneho školského roka nezúčastní Testovania 9. 

 



4. PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 5. ročníku až 9. ročníku v olympiáde zo 

SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG 

nasledovne: 

 1. m. 2. m. 3. m. 
Úspešný 

riešiteľ 

Okresné kolo 10 b 9 b 8 b 6 b 

Krajské kolo 15 b 14 b 13 b 11 b 

Celonárodné 

kolo 
20 b 19 b 18 b 16 b 

Berú sa do úvahy len individuálne súťaže, nie súťaž tímov.  

V každej súťaži bude započítaný len jeden - najlepší dosiahnutý výsledok. Maximálny počet 

bodov za uvedené kritérium je 30 bodov. 

Žiadame diplom alebo doklad o umiestnení v súťažiach doložiť k prihláške. 

 

5. PORADIE UCHÁDZAČOV 

Poradie uchádzačov sa zostaví na základe bodového hodnotenia dosiahnutého v prijímacom 

konaní nasledovne: 

Celkový počet bodov = Body PS + Body ZŠ + Body T9 + Body OLYMP. 

Prijatý bude schválený počet uchádzačov podľa zostaveného poradia, ktorí úspešne vykonali 

prijímaciu skúšku. 

Úspešné vykonanie prijímacej skúšky nezaručuje prijatie na štúdium. 

 

6. ROVNOSŤ BODOV 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 



b. Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za prijímaciu 

skúšku z matematiky. 

c. Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za prijímaciu 

skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. 

d. Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za výsledky 

v TESTOVANÍ 9 z matematiky. 

e. Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za výsledky 

v TESTOVANÍ 9 zo slovenského jazyka a literatúry. 

f. Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za bod č. 2 

Študijné výsledky. 

g. Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý mal na polročnom vysvedčení v 9. 

triede na polroka lepšiu známku z predmetov v poradí: matematika, slovenský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk, fyzika, geografia, biológia, dejepis, chémia. 

Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V termíne stanovenom 

a zverejnenom ministerstvom školstva zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania. 

Zákonný zástupca v určenom termíne písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

Tlačivo si prijatý uchádzač môže vytlačiť zo stránky našej školy (www.gab.sk) v sekcii 

Prijímačky. Ak prijatý uchádzač na školu nedoručí záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení 

na štúdium, riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v 

poradí. 

Riaditeľka školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle 

školy. 

7. DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA 

Riaditeľka školy najneskôr do 6. júna 2023 zverejní 100 % naplnenosť tried na webovom sídle 

strednej školy, alebo zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo prijímacieho 

konania na nenaplnený počet miest. 

Uchádzač  alebo  zákonný  zástupca  maloletého  žiaka  môže podať  prihlášku  na vzdelávanie 

pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo). 

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční v treťom úplnom júnovom týždni 

v utorok. Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie  o prijatí v stanovenom termíne. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého žiaka doručí do stanoveného termínu strednej 

škole potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení. 

PaedDr. Zuzana Synaková                                                                                 

riaditeľka školy             

Prerokované na pedagogickej rade 15.11.2022. 

Predložené na vyjadrenie rade školy 24.11.2022. 

http://www.gab.sk/

