
 
 

 

                

          

 

Gymnázium  

Š. Moyzesa 21 

034 13 Ružomberok 

 

 

z r i aďo va t e ľ   

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

štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok  2021/2022 
 

I. Všeobecné podmienky 

 
V dobe vydania týchto kritérií platí o prijímaní na stredné školy rozhodnutie ministra školstva 

z 26.1.2021 dostupné na adrese https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/ 

 

Podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení a 

niektorých zákonov 

§ 161k Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob 

hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade 

s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

§150 Organizácia školského roka  

Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu90a) alebo ak v období 

školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené 

život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister 

školstva môže rozhodnúť o pís. c) iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského 

roka, najmä o iných termínoch podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok 

na štúdium a konania zápisov v príslušnom školskom roku. 

 

§ 62 ods.1 ako aj § 64 a § 66 ods. 6 o prijímaní žiakov na vzdelávanie v stredných školách 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 o ochrane 

osobných údajov riaditeľ Gymnázia  v Ružomberku vydáva po prerokovaní v pedagogickej 

rade dňa  27. januára 2021 nasledovné kritériá pre termíny prijímacích skúšok v dňoch  

 

1. termín - 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021  

2. termín - 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021 

 

V školskom roku 2021/2022 otvoríme 2 triedy 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho 

programu v študijnom odbore 7902 J 00 – gymnázium s celkovým počtom 47  žiakov. 

 

Škola  prijme žiakov základných škôl len po predložení nižšie uvedených dokumentov v 

termíne podľa aktuálneho pokynu ministra školstva vedy výskumu a športu  : 

a) prihlášky na štúdium na strednej škole, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20200425.html#poznamky.poznamka-90a
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      Forma podania prihlášky je možná:  

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

 listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive  

o č. 056 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119) s podpisom 

zákonného zástupcu. Je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia z 8. ročníka ZŠ. 

o  č. 062 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462) s podpisom 

zákonného zástupcu. 

b) riaditeľom ZŠ overených  dokladov o úspechoch v mimoškolskej činnosti, ktoré si predloží 

žiak alebo zákonný zástupca (škola bude akceptovať aj potvrdenia riaditeľov ZŠ, nielen 

fotokópie osvedčení),  

c) potvrdenia o ZPS alebo ŠVVP uchádzača.  

 

Prihláška na štúdium je povinná.  

Ostatné podklady povinné nie sú, no škola z dôvodu nepredloženia písomného podkladu  

v stanovenej lehote nepridelí uchádzačovi príslušné body.   

 

II. Kritériá a podmienky prijatia 
 

Škola pri prijímaní na štúdium  zohľadňuje: 

 

1. Výsledky prijímacích skúšok 

 

Všetci uchádzači budú robiť prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry           

a z matematiky. 

Prijímacia skúška  bude realizovaná písomnou formou z obsahu učiva 6. – 9.  ročníka ZŠ 

(obsah vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 2 ). 

 

Možnosť získania bodov: 

slovenský jazyk a literatúra      50 bodov 

matematika          50 bodov 

spolu maximálny počet bodov     100 bodov 

 

Žiak 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 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119
https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462
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Do priemeru sa budú počítať tieto predmety: SJL, 1. CUJ, DEJ, ZEM, MAT, PRÍR,  

FYZ, CHE 

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

 

3. Účasť na predmetových olympiádach – MAT, BIO, CHE, FYZ, DEJ, GEG, ANJ, NEJ, 

Pytagoriáde a v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. 

  

 umiestnenie v okresnom kole na 1. mieste   5 body 

umiestnenie v okresnom kole na 2. mieste   3 body 

umiestnenie v okresnom kole na 3. mieste   1 bod 

 

umiestnenie v krajskom kole na 1. mieste   7 bodov 

umiestnenie v krajskom kole na 2. mieste    5 body  

umiestnenie v krajskom kole na 3. mieste   2 body 

 

umiestnenie v republikovom kole na 1. mieste   10 bodov 

umiestnenie v republikovom kole na 2. mieste   8 bodov 

umiestnenie v republikovom kole na 3. mieste   5 bodov 

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

 

Prijatí budú žiaci s najvyšším počtom získaných bodov do 47. 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, 

2. väčší počet bodov z MAT na prijímacej skúške, 

3. väčší počet bodov zo SJ na prijímacej skúške, 

4. väčší počet bodov za prospech na ZŠ, 

5. väčší počet bodov za olympiády, 

6. väčší počet bodov z prvých piatich príkladov z matematiky, 

7. väčší počet bodov z diktátu. 

 

III. Prijímanie žiakov so 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. 
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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. Riaditeľ  školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a webovej stránke školy 

podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania druhého 

termínu prijímacej skúšky. 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. 

Riaditeľ rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie najneskôr do 3 pracovných dní 

odo dňa konania druhého  termínu prijímacej skúšky. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý 

na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. 

 

2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole, do ktorej 

bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo 

potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. ( termíny a spôsob určuje rozhodnutie ministra). 

 

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

neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný 

zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote do piatich dní. 

 

4. Zákonní zástupcovia sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie 

sa podáva u riaditeľa školy. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor 

školstva a športu v Žiline. 

 

5. Podmienkou prijatia je, že žiak úspešne ukončí príslušný ročník štúdia na základnej škole. 

 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade dňa 27. 1. 2021                PhDr. Miroslav Druska 

Prerokované v Rade školy dňa 16. 2. 2021             riaditeľ školy   


