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G y m n á z i u m,  Školská 234/ 8,  017 01 Považská Bystrica 
 

Telefón: 042 / 432 15 30   IČO: 00160741 

 

 

 

K r i t é r i á 

na prijímacie konanie do 1. ročníka 4- ročného gymnázia pre školský rok 2020/2021 

 

Riaditeľ Gymnázia v Považskej Bystrici v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

a podľa zákona 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 na  základe usmernenia  Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky stanovuje kritériá na prijatie do 1. ročníka 

študijného  odboru 7902 J. 

 

Do prvého ročníka na Gymnázium v Považskej Bystrici bude prijatých 80 žiakov na 

základe  študijných výsledkov  z koncoročnej klasifikácie 8. ročníka a polročnej klasifikácie 

9.ročník v povinných, profilových a doplnkových predmetoch; z prospechu na koncoročných 

vysvedčeniach v 6., 7., 8., ročníku ZŠ, a na základe  umiestnenia v predmetových olympiádach 

v 8. ročníku alebo 9.  ročníku. 

 

 

 Podmienky prijatia na štúdium  do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho 

programu:  

 splnenie kritérií prijímacieho konania, 

 získanie  nižšieho  stredného  vzdelania  podľa § 16 ods. 3 písm.b), školského zákona 

 doručenie prihlášky na našu školu do 19. mája 2020,  

 klasifikácia správania sa žiaka nie je horšia ako stupeň 2 (uspokojivé). 

 

Kritériá prijímacieho konania 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  
 

Pri zohľadňovaní študijných výsledkov  škola do celkového bodového hodnotenia započíta známky 

z koncoročnej klasifikácie 8.ročníka a polročnej klasifikácie 9. ročníka nasledovne: 

 

1.1.Povinné predmety  

 

Medzi povinné predmety patrí slovenský jazyk a literatúra a matematika. Do celkového  súčtu 

bodového  hodnotenia sa za každú  známku   z týchto predmetov na konci 8. ročníka a polroka    

 9. ročníka  započítavajú body podľa vzorca : 

 

počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka 
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1.2.Profilové predmety 

 

Medzi profilové predmety patrí biológia, chémia a fyzika.  Do celkového  súčtu bodového 

hodnotenia sa za každú  známku  z týchto predmetov na konci 8.ročníka a polroka 9.ročníka  

započítavajú body podľa vzorca : 

 

počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka 

 

 

1.3. Doplnkové predmety 

 

Medzi doplnkové predmety patrí dejepis, geografia, anglický jazyk, a druhý cudzí jazyk.  Do 

celkového  súčtu bodového hodnotenia sa za každú  známku  z týchto predmetov na konci 8. ročníka 

a polroka 9. ročníka  započítavajú body podľa vzorca : 

 

počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka 

 

 

 

2.PROSPECH 

 

Ak žiak dosiahol v 6., 7. a 8. ročníku zo všetkých predmetov stupeň 1-výborný, do celkového 

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

 

3. PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 

 

Do celkového bodového hodnotenia  sa započíta umiestnenie v predmetových olympiádach 

z predmetov  MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, DEJ, SJL, cudzie jazyky , technická olympiáda 

a Pytagoriáda v 8. ročníku alebo 9. ročníku nasledovne: 

 

 

kolo umiestnenie body kolo umiestnenie body 

okresné kolo 

1. miesto 25 

krajské a vyššie kolo 

1. miesto 75 

2. miesto 20 2. miesto 65 

3. miesto 15 3 .miesto 55 

4. miesto 10 4 .miesto 45 

5. miesto 5 5.miesto 35 

 

Umiestnenie v predmetových olympiádach vo vymenovaných predmetoch žiak doloží 

originálnym dokladom o umiestnení alebo kópiou potvrdenou riaditeľstvom školy, ktorú žiak 

navštevuje.  

Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach,  započíta sa mu do súčtu bodov najviac 100 bodov. 

 

Prijatí budú tí  uchádzači, ktorí sa v celkovom poradí umiestnia na 1.- 80. mieste. 

Pri rovnosti bodov bude  poradie žiakov určené podľa pomocných kritérií, ktoré budú 

aplikované v nasledovnom poradí: 

a) žiak má zníženú pracovnú schopnosť (doloženú rozhodnutím posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia najneskôr do 31. augusta 2020 ) alebo je integrovaným žiakom (integráciu žiaka 
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je potrebné doložiť   záznamom z vyšetrenia  v pedagogicko-psychologickej poradni najneskôr 

do 31. augusta 2020),  

b) žiak získal väčší počet bodov za bod č. 3 Predmetové olympiády 

c) dosiahol väčší počet bodov v  predmetoch  podľa poradia: matematika, slovenský jazyk 

a literatúra. 

 

 Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou schopnosťou,  

ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálny študijný 

plán žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým materiálom žiaka najneskôr  do 31. augusta 2020,  

 nasledovné doklady:  

 písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy pre 

školský rok 2020/2021,  

 individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol vzdelávaný 

na ZŠ,  

 aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení o štúdiu.  

 

Pre uchádzačov so statusom cudzinca platia rovnaké podmienky prijatia na štúdium ako pre občanov 

SR( § 146 ods. 2 školského zákona). 

 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na web stránke školy a na dverách hlavnej budovy 

školy najneskôr  do 29. mája 2020 . 

Riaditeľ  školy po vyhodnotení prijímacieho konania vydá rozhodnutie o prijatí  a najneskôr do      

29. mája 2020  ho doručí uchádzačovi cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

 

Zákonný zástupca prijatého uchádzača do 4. júna 2020 doručí potvrdenie o  nástupe resp. 

nenástupe uchádzača na školu.  Ak  uchádzač doručí potvrdenie o nenastúpe na školu, rozhodnutie 

o jeho prijatí na štúdium sa v zmysle § 68 ods.3  školského zákona  stáva neplatným.  Uvoľnené 

miesto ponúkne riaditeľ školy ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

. 

 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade 7. 5. 2020 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Mgr. Pavel Mikuláš 

                                                                                riaditeľ školy 

 


