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Kritériá pre prijatie žiakov z 9. ročníka ZŠ do prvého ročníka 

štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok  2023/2024 

 

I. Všeobecné podmienky 

 

Podľa § 62 až § 68 o výchove a vzdelávaní zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia  

v Ružomberku vydáva nasledovné kritériá pre termíny prijímacích skúšok v dňoch  

 

1. termín – 4. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 5. mája 2023  

2. termín – 9. mája 2023 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2023 

 

V školskom roku 2023/2024 otvoríme 2 triedy 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho 

programu v študijnom odbore 7902 J – gymnázium s počtom 48 žiakov. 

 

Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonom stanovenom termíne  

podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. 

 

Forma podania prihlášky je možná: 

  

• elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda), bez podpisu zákonného zástupcu alebo 

• v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi uchádzača 

a 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. 

 

Škola bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej 

školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej 

školy. 

 

EDUID školy: 100008573 

 

 

 

Povinnými prílohami prihlášky sú:  

• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršia ako dva roky: predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  
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• Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať 

zvolený odbor vzdelávania: predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 

  

•  Kópie vysvedčení: predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu 

na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným 

slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval 

alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.  

 

• Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej 

olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha): predkladá len uchádzač, ktorý uvádza 

v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.  

 

II. Kritériá a podmienky prijatia 

 

A. Prijímanie bez účasti na prijímacích skúškach 

Ak uchádzač na Testovaní 9 dosiahol úspešnosť 90% a viac z každého predmetu, bude mu 

za prijímacie skúšky automaticky započítaných 100 bodov a prijímacích skúšok sa nemusí 

zúčastniť. Bude zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu 

bodov, ktoré škola zohľadňuje pri prijímaní na štúdium. 

 

B. Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok 

Uchádzači  budú robiť  prijímacie  skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

a z matematiky. Test bude realizovaný písomnou formou z obsahu učiva 6. – 9. ročníka 

základnej školy (obsah vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu ZŠ) a na 

každý predmet je určený časový limit 60 minút. 

 

Riaditeľka gymnázia pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred  

termínom ich konania. 

 

Škola pri prijímaní na štúdium zohľadňuje: 

 

1. Výsledky prijímacích skúšok 

 

Možnosť získania bodov: 

slovenský jazyk a literatúra     50 bodov 

matematika         50 bodov 

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 100 . 
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Uchádzač vykonal úspešne prijímaciu skúšku zo SJ  a MAT, ak z každého predmetu 

získal aspoň 10 bodov.  

 

 

2. Prospech v ZŠ  

za  priemer  1, 00      10 bodov za každý ročník 

za priemer   1, 01 – 1, 20       8 bodov za každý ročník 

za priemer   1, 21 – 1, 40      6 bodov za každý ročník 

za priemer   1, 41 – 1, 60      4 body za každý ročník   

za priemer   1, 61 – 1, 80      2 body za každý ročník 

 

Do priemeru sa budú počítať  predmety: SJ, 1. CUJ, DEJ, GEO, MAT, BIO, FYZ, CHE. 

(8. ročník – známky na koncoročnom vysvedčení, 9. ročník  – polročné známky) 

      Maximálny počet dosiahnutých bodov je 20. 

 

3. Výsledky v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ 2023 zo SJ a MAT 

 

    pri úspešnosti   70%  a menej ako  80 %     3 body 

                             80 % a menej ako 90 %       6 bodov 

                 90 %  až  100 %                        10 bodov(ak tento výsledok   

                                                                                 dosiahne len z jedného  predmetu) 

      Maximálny počet dosiahnutých bodov je 16. 

Ak uchádzač o štúdium neabsolvuje TESTOVANIE 9 (resp. nebude možné priamo prideliť 

body za toto kritérium – škola nebude mať k dispozícii výsledky T9), body za toto kritérium 

sa nahradia priemerom počtu bodov, ktoré uchádzač získa za priemerný prospech – priemer 

známok z predmetov SJL a MAT v prvom polroku 9. ročníka ZŠ. 

priemer MAT (body) SJL (body) Spolu (body) 

1,00 - 1,49 8 8 16 

1,50 - 1,99 5 5 10 

2,00 - 2,49 3 3 6 

2,50 - 2,99 2 2 4 

3,00 a viac 1 1 2 

 

V prípade, ak sa žiak nezúčastní testovania T9, ako doklad o ukončení nižšieho stredného 

vzdelania doloží kópiu vysvedčenia z 9. ročníka. 

 

4. Účasť na predmetových olympiádach z MAT, SJL, BIO, CHE, FYZ, DEJ, GEO, ANJ, 

NEJ, Pytagoriáde a v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. 

 



 
 

 

                

          

 

Gymnázium  

Š. Moyzesa 21 

034 13 Ružomberok 

 

 

4 

 

z r i aďo va t e ľ   

umiestnenie Okresné kolo 

(body) 

Krajské kolo 

(body) 

Republikové kolo 

(body) 

1. 5 7 10 

2. 3 5 8 

3. 2 4 6 

 

(účasť na olympiádach v 7., 8. a 9. ročníku ) 

Pri predmetových postupových súťažiach sa berie do úvahy najvyššie dosiahnuté 

umiestnenie v danom školskom roku. Maximálny počet dosiahnutých bodov je 30.  

 

5. Účasť na postupových športových súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR 

     

umiestnenie Krajské kolo 

(body) 

Republikové kolo 

(body) 

1. 3 4 

2. 2 3 

3. 1 2 

      Maximálny počet dosiahnutých bodov je 14. 

   (Účasť a umiestnenie musí byť dokladované v prijímacom konaní.) 

 

Žiak môže získať maximálny počet bodov za všetky časti kritérií pre prijatie na štúdium: 

Prijímacie skúšky zo SJL a MAT  100 bodov (50 b.  SJL a 50 b.  MAT) 

Prospech v ZŠ  20 bodov 

Externé testovanie T9   16 bodov 

Umiestnenie v predmetových olympiádach    30 bodov 

Umiestnenie v športových súťažiach   14 bodov 

SPOLU maximálny počet bodov  180 bodov 

 

Prijatí budú žiaci s najvyšším počtom získaných bodov do 48. miesta vrátane. 

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 

1. 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, pred uchádzačmi , ktorí rovnako vyhovujú kritériám 

prijímacieho konania, 

2. väčší počet bodov získaných na prijímacej skúške, 

3. väčší počet bodov z MAT na prijímacej skúške, 
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4. väčší počet bodov zo SJ na prijímacej skúške, 

5. väčší počet bodov získaných v T9, 

6. väčší počet bodov za prospech na ZŠ, 

7. väčší počet bodov za olympiády. 

 

 

III. Prijímanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) 

 

Žiaci so ŠVVP budú mať vytvorené špecifické podmienky podľa charakteru ŠVVP 

za predpokladu, že rodič/zákonný zástupca predloží: 

1. Žiadosť o úpravu podmienok na základe správy zo psychologického a špeciálno-

pedagogického vyšetrenia z poradenského zariadenia, v ktorom je žiak vedený. 

2. Správu z poradenského zariadenia s odporúčaniami na úpravu podmienok. 

3. Žiaci so ŠVVP predkladajú príslušnú dokumentáciu spolu s prihláškou. Pokiaľ uvedené 

dokumenty nebudú priložené k prihláške na štúdium, škola nebude môcť obsahovo 

a organizačne vytvoriť podmienky na prijímanie podľa ŠVVP. Podmienky budú vytvorené 

len v rozsahu, ktorý vyplýva z predloženej dokumentácie. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

V súlade s § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

a niektorých zákonov: 

 

1. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o možnosti nezúčastniť sa na prijímacích skúškach 

(výsledky T9) najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 

 

2. Riaditeľka  školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a webovej stránke školy 

podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023. Zoznam obsahuje poradie 

uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu 

bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu 

skúšku úspešne alebo neúspešne.  

 

3. Zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí škole prijatie 

na vzdelávanie. (Príloha č. 1: Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium.)  

Po tomto termíne ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške 

strácajú platnosť.  
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4. Zákonní zástupcovia sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. 

Odvolanie sa podáva u riaditeľky školy. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, 

odbor školstva a športu v Žiline. 

 

5. Ak  uchádzač v určenom termíne nedoručí potvrdenie o nastúpení, rozhodnutie o prijatí je 

neplatné. 

 

6. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnych termínoch a bude riadne ospravedlnený, určí riaditeľka školy náhradný termín. 

Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca 

neplnoletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do 

prvého ročníka. 
 

7. V súlade s § 66 ods. 6,  riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený 

počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie 

zverejní najneskôr do ..............  Prijímacia skúška sa bude konať 18. júna 2024.  

 

 

 

 

 

Prerokované pedagogickou radou dňa 27. januára 2022              

      

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Iveta Kmeťová 

        riaditeľka školy 

  

 


