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K R I T É R I Á 

na  prijímanie uchádzačov do  1. ročníka 

štvorročného štúdia 

pre školský rok 2023/2024 

 

Riaditeľka Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Z. z. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

v súlade s usmernením prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2023/2024 MŠVVaŠ SR 

z 13. októbra 2022 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 23. novembra 2022 stanovuje 

nasledovné kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium – 

štvorročný vzdelávací program: 

1. Podmienky na zaradenie uchádzača do prijímacieho konania 

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky je 20. marec 2023.  Prihlášku možno podať: 

 elektronicky (zadáva sa v systéme EduPage) bez elektronického podpisu občianskym 

preukazom,  

 v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (s podpismi oboch zákonných zástupcov). 

Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia 

dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia 

riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
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V prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa postupuje 

v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre 

žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského 

poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je uchádzač evidovaný. O úpravu formy 

prijímacej skúšky pre uchádzača so ŠVVP spolu s prihláškou požiada jeho zákonný zástupca na 

základe písomných odporúčaní a aktuálnej správy školského zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie. 

2. Podmienky prijatia na štúdium 

Do prvého ročníka Gymnázia, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade, štvorročné štúdium, v 

študijnom odbore 7902-J gymnázium, bude pre školský rok 2023/2024 prijatých bez prijímacej 

skúšky a na základe prijímacej skúšky do dvoch tried (počet žiakov v triedach upresníme po 

zverejnení zriaďovateľom školy Regionálnym úradom školskej samosprávy v Prešove). 

Do I. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač: 

 ktorý podľa § 62 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) získal nižšie stredné 

vzdelanie, 

 podľa poradovníka, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov získaných v 

prijímacom konaní podľa platných kritérií, 

 ktorého zákonní zástupcovia v prípade prijatia potvrdia nástup na štúdium v 

stanovenom termíne.  

3. Kritériá prijímacieho konania 

3.1 Kritériá prijatia bez prijímacej skúšky 

Bez prijímacej skúšky budú prijímaní žiaci, ktorí v Testovaní 9 2023 dosiahli úspešnosť 

najmenej 90%  v každom vyučovacom predmete samostatne (matematika i slovenský jazyk a 

literatúra), v zmysle § 65 ods.5, písm. a)  zákona č. 245/2008 Z. z.. 

3.2 Kritériá prijatia na základe prijímacej skúšky 

Podľa nasledujúcich kritérií budú uchádzačovi pridelené body za: 
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 externé testovanie (Testovanie 9 2023), 

 prijímacie skúšky, 

 prospech v základnej škole, 

 výsledky v predmetových olympiádach. 

Žiak môže spolu získať maximálne 260 bodov (100 bodov za výsledky Testovania 9 2023, 80 

bodov za prijímacie skúšky, 50 bodov za prospech a 30 bodov za súťaže a olympiády). Na 

základe počtu získaných bodov je zostavené poradie žiakov pre prijatie do dvoch tried prvého 

ročníka (počet žiakov v triedach upresníme po zverejnení zriaďovateľom školy Regionálnym 

úradom školskej samosprávy v Prešove). 

Poradie uchádzačov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky úspešne, sa stanovuje podľa 

celkového počtu získaných bodov vo všetkých častiach prijímacej konania. 

Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium bez 

ohľadu na celkový počet získaných bodov. 

3.3 Hodnotenie výsledkov prijímacej skúšky 

Testovanie 9 2023 

Za výsledky v Testovaní 9 2023 získajú žiaci bonifikáciu ½ bodu za každé celé percento 

úspešnosti v oboch predmetoch t. j. max. 2 x 50 = 100 bodov. 

Prijímacie skúšky 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa realizujú písomnou 

formou: 

 prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z doplňovacieho 

pravopisného cvičenia  a z písomného testu. Jednotlivé časti sú obodované tak, že žiak 

môže spolu získať maximálne 40 bodov. Spôsob bodovania úloh určuje predmetová 

komisia slovenského jazyka a literatúry a schvaľuje riaditeľka školy, 

 Na prijímacej skúške z matematiky žiak rieši určený počet úloh rôzneho zamerania. 

Úlohy sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Žiak môže v súčte získať maximálne 
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40 bodov. Spôsob ohodnotenia určuje predmetová komisia matematiky a schvaľuje 

riaditeľka školy. 

Z každého predmetu prijímacej skúšky (matematika, slovenský jazyk a literatúra) musí žiak 

dosiahnuť minimálne 18 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne! 

Prospech zo základnej školy 

Pri hodnotení prospechu žiaka sa zohľadňuje prospech v druhom polroku 7. a 8. ročníka a v 

prvom polroku 9. ročníka základnej školy. 

Hodnotí sa prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, 

matematika, fyzika, chémia, biológia. Ak žiak absolvoval dva cudzie jazyky, berie sa do 

prospechu len ten cudzí jazyk, z ktorého je žiak klasifikovaný lepšou známkou.  

V prípade, že žiak má na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

slovné hodnotenie alebo hodnotenie „absolvoval“, nahradí sa toto hodnotenie hodnotením 

daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

Pre hodnotenie prospechu sa vypočíta súčet: 

 priemerný prospech v 7. ročníku z vymenovaných predmetov  x 10, 

 priemerný prospech v 8. ročníku z vymenovaných predmetov  x 10, 

 priemerný prospech v 9. ročníku z vymenovaných predmetov  x 10, 

 počet známok 2. stupňa spolu      x 5, 

 počet známok 3. stupňa spolu      x 10, 

 počet známok 4. stupňa spolu      x 30. 

Týmto ohodnotením žiak získa 30 alebo viac bodov. Tento počet bodov sa prevedie funkciou 

y = -0,4x + 62 na ohodnotenie prospechu zo základnej školy tak, že žiak, ktorý získal 30 bodov 

(priemerný prospech 1,00 x 10 x 3 ročníky), prevodom získa 50 bodov (maximálny počet bodov 

za prospech). 
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Hodnotenie úspešnosti riešiteľov predmetových olympiád 

Úspešní riešitelia predmetových olympiád (slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, 

chémia, biológia, geografia, dejepis, cudzie jazyky) a riešitelia Pytagoriády získavajú v 

absolútnom bodovom vyjadrení bonifikáciu podľa nasledovného kľúča: 

Okresné / obvodné kolo: body Krajské kolo: body Celoslovenské kolo: body 

1. miesto 9 b 1. miesto 12 b 1. miesto 15 b 

2. miesto 8 b 2. miesto 11 b 2. miesto 14 b 

3. miesto 7 b 3. miesto 10 b 3. miesto 13 b 

úspešní riešitelia 6 b úspešní riešitelia 9 b úspešní riešitelia 12 b 

 

Víťazi celoslovenského kola ostatných predmetových alebo vedomostných súťaží získajú 

bonifikáciu 10 bodov. 

Uchádzači o štúdium sú povinní zaslať doklad o umiestnení (diplom, oficiálnu výsledkovú 

listinu alebo jej overenú kópiu) spolu s prihláškou na štúdium najneskôr do 20. marca 2023. 

Bodujú sa dve najlepšie umiestnenia dosiahnuté v 7., 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Diplomy alebo 

výsledkové listiny tých kôl predmetových olympiád, ktoré prebehnú alebo budú vyhodnotené 

po 20. marci 2023, doručí uchádzač najneskôr jeden pracovný deň pred konaním prijímacích 

skúšok. Dodatočné doloženie úspešnosti nebude brané do úvahy. 

Kritérium pri rovnosti počtu bodov na hranici prijatia 

Pri rovnosti počtu bodov medzi dvoma alebo viacerými uchádzačmi na hranici prijatia a 

neprijatia sa postupuje takto: 

1. Prednostne budú prijatí uchádzači, ktorí sú podľa rozhodnutia posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia občanmi so zníženou pracovnou schopnosťou (zákon č. 245/2008 

Z. z. § 67 ods. 3). Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti zákonní zástupcovia 

uchádzača odovzdajú spolu s prihláškou. 

2. Zostaví sa poradie žiakov podľa súčtu bodov získaných: 

 7-násobkom bodov zo slovenského jazyka a literatúry, 
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 6-násobkom bodov z matematiky, 

 4-násobkom bodov za prospech 

Ak sa poradie neurčí ani 2. kritériom, o lepšom umiestnení rozhodne prijímacia komisia so 

zohľadnením ďalšej úspešnosti a aktivite uchádzačov v predmetových olympiádach a žiackych 

súťažiach. 

4. Termín prijímacích skúšok 

Prijímacie skúšky sa budú realizovať v dvoch termínoch: 

1. termín – 4. 5. 2023 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2023), 

2. termín – 9. 5. 2023 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2023) 

5. Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok 

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam 

uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023  (v čase od 0:00 do 

23:59 hod.), § 68 ods. 1. a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.   

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 

hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

6. Všeobecné ustanovenia  

Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, zákonní zástupcovia žiaka 

oznámia túto skutočnosť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky a doložia potvrdenie o 

dôvode neúčasti. Riaditeľka školy podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. určí náhradný 

termín a rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia platia len v školskom 

roku, pre ktorý sa prijímacie skúšky vykonali. 

RNDr. Mária Vojtaššáková 

riaditeľka školy 


