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Upravené kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 
   

 I. Základné ustanovenie 

      Pri prijímaní žiakov na denné štúdium v stredných školách sa postupuje v súlade s „Rozhodnutím 

o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“, vydaným ministrom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky 

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu sa koná od 19. mája 2020 

do 30. júna 2020. 

 

V školskom roku 2020/21 otvárame jednu triedu v 1. ročníku študijný odbor 7902J gymnázium 

s plánovaným  počtom  17  žiakov.  

Vyučovací jazyk je slovenský jazyk a o prijatie môžu žiadať žiaci deviateho  ročníka základnej školy. 

 

II. Kritériá prijímacieho konania 

 

     V zmysle „Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných 

     školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ – prílohy č.2, stanovujeme tieto  

     kritériá: 

 

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov: 

1.1. Do celkového súčtu pridelených bodov sa za známky z koncoročnej klasifikácie z 8. 

ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka v povinných predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, matematika, prideľujú body podľa nasledujúceho vzťahu: 

body za slovenský jazyk a literatúru BSJL = 5. ( 4 – x ).( 4 – x) 

body za matematiku                          BMAT = 5. ( 4 – y ).( 4 – y ) 

 

maximálne môže uchádzač získať spolu 180 bodov, minimálne 0 

 

1.2. Do celkového súčtu pridelených bodov sa za známky z koncoročnej klasifikácie z 8. 

ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  v profilových predmetoch anglický jazyk 

(x), biológia(y), chémia(z), prideľujú body podľa nasledujúceho vzťahu: 

body za anglický jazyk  BANJ = 3. ( 4 – x ).( 4 – x ) 

body za biológiu            BBIO = 3. ( 4 – y ).( 4 – y ) 

body za chémiu             BCHE = 3. ( 4 – z ).( 4 – z ) 

 

        maximálne môže uchádzač získať spolu 162 bodov, minimálne 0 

 



 

1.3. Do celkového súčtu pridelených bodov sa za známky z koncoročnej klasifikácie z 8. 

ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  v doplnkových predmetoch  fyzika (x), 

geografia (y), dejepis (z), prideľujú body podľa nasledujúceho vzťahu:  

body za fyziku                    BFYZ = 2. ( 4 – x ).( 4 – x ) 

body za geografiu               BGEO = 2. ( 4 – y ).( 4 – y ) 

body za dejepis                   BDEJ  = 2. ( 4 – z ).( 4 – z ) 

 

maximálne môže uchádzač získať spolu 108 bodov, minimálne 0 

 

 

2. Celkový prospech:  

Do celkového súčtu pridelených bodov sa za 6., 7., 8. ročník započíta 5 bodov za každý 

školský rok, v ktorom mal uchádzač stupeň hodnotenia 1 – výborný zo všetkých predmetov. 

 

3. Ďalšie kritériá: 

3.1. Predmetové olympiády - do celkového súčtu pridelených bodov sa za umiestnenie do 

piateho miesta v okresných alebo krajských kolách predmetových olympiád (SJL, ANJ, 

RUJ, NEJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO) započíta najlepšie umiestnenie za každú 

predmetovú olympiádu v 8. alebo 9. ročníku podľa tabuľky:  

 

Okresné kolá                                                               

umiestnenie body 

1. 50 

2. 45 

3. 40 

4. 35 

5. 30 

 

Krajské kolá 

umiestnenie body 

1. 100 

2. 90 

3. 80 

4. 70 

5. 60 

 

3.2. Vlastné kritérium - športové súťaže - do celkového súčtu pridelených bodov sa za 

umiestnenie do tretieho miesta v okresných alebo krajských kolách individuálnych alebo 

kolektívnych športových súťaží započíta najlepšie umiestnenie podľa tabuľky: 

 

                 okresné kolo                                                                    krajské kolo 

umiestnenie body  umiestnenie body 

1. 30  1. 60 

2. 20  2. 50 

3. 10  3. 40 

 

 

4. Pri rovnosti bodového zisku o poradí rozhodujú pomocné kritériá v poradí  

 

a)  zmenená pracovná schopnosť podľa §67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  

        a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

b)     počet bodov za ďalšie kritériá 

c)     počet bodov za profilové predmety v poradí anglický jazyk, biológia, chémia 



 

      5.  Z predmetových olympiád alebo zo športových súťaží treba doložiť potvrdenie  

     od organizátora , diplom, alebo  potvrdenie z príslušného školského úradu, pričom tieto doklady  

     treba odovzdať spolu s prihláškou na strednú školu.    

 

III. Organizácia prijímacieho konania do Gymnázia J.C. Hronského   

 

      V zmysle „Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 

v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/ – odseky 3.3., 3.4., 3.5. riaditeľka 

Gymnázia J.C. Hronského bude zasielať od 19.mája 2020 poštou alebo mailom zákonným 

zástupcom uchádzačov list, v ktorom  bude uchádzačovi pridelený kód, pod ktorým si overí 

v zozname uchádzačov výsledky prijímacieho konania. Súčasťou listu bude aj vzor záväzného 

potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré zákonný zástupca doručí na našu 

školu cez informačný systém základnej školy (Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu na adresu spojenaskolavrutky@gmail.com  alebo poštou na adresu školy 

najneskôr do 4.júna 2020. 

      Zakódované výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy a na vstupe 

do budovy školy najneskôr do 29. mája 2020. 

      Uchádzači, ktorí dostanú „Rozhodnutie o neprijatí“, majú možnosť odvolať sa a v prípade, že 

nasledujú v zozname uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania za uchádzačmi, ktorí boli 

prijatí, ale nenastúpia do našej školy, môže im byť zmenené rozhodnutie o neprijatí na 

„Rozhodnutie o prijatí“. Túto možnosť majú v čase od zverejnenia počtu obsadených miest (5.júna 

2020) do 15.júna 2020.  

      V prípade nenaplnenia počtu miest na prijatie do 15.júna 2020 je možné uskutočniť druhý termín 

prijímacieho konania. Na druhý termín môže podať prihlášku zákonný zástupca uchádzača do 

19.júna 2020. Prijímacie konanie v druhom termíne sa uskutoční 23.júna 2020 za tých istých 

podmienok ako v prvom termíne. 

 

IV.  Záverečné ustanovenie 

 

1. Rušia sa pôvodné kritériá pre prijímacie konanie schválené pedagogickou radou 28.1.2020. 

2. Upravené kritériá pre prijímacie konanie do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 boli 

prerokované  a schválené pedagogickou  radou  dňa  5.5.2020. 

 

 

 

 

 

 

         PaedDr. Erika Repková 

              riaditeľka školy                                                                                                                                                              

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/
mailto:spojenaskolavrutky@gmail.com

