G y m n á zi u m Vi l i a m a P a ul i n y ho - T ót h a
v M a rt i ne
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií
Malá hora 3, 036 01 Martin

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka na štvorročné štúdium
pre školský rok 2021/2022
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
Počet tried: 3 triedy
Plánovaný počet žiakov: 90
Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810
zo dňa 4. januára 2021 prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia:
1. termín: 3. (4.) mája 2021,
2. termín: 10. (11.) mája 2021.
Podľa § 161 k zákona 245/2008 Z. z.
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.
Podľa § 150 ods. 8 pís. c zákona 245/2008 Z. z.
Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi
zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 90a) 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 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 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/
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Kritériá a podmienky pre prijímanie:

I. Podmienky prijatia
Prijímacie konanie berie do úvahy výsledky prijímacích skúšok, známky žiakov počas
ich štúdia na základnej škole, umiestnenia žiakov v súťažiach a olympiádach. Prijatí budú
tí uchádzači, ktorí sa po aplikovaní uvedených kritérií umiestnia celkovo do 90. miesta.
Uchádzač, ktorý získa na prijímacích skúškach z matematiky alebo slovenského jazyka
menej ako 10 bodov, prijímacie skúšky neurobil. Max. počet bodov, ktoré môže uchádzač
v prijímacom konaní získať, je 149 bodov.
Podmienkou prijatia na GVPT je predloženie dokumentov v termíne podľa aktuálneho
pokynu ministra školstva vedy výskumu a športu:
a) prihlášky na štúdium na strednej škole,
b) riaditeľom ZŠ, CVČ 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.
Povinným dokumentom je Prihláška na štúdium.
Ostatné dokumenty nie sú povinné, avšak bez ich predloženia v stanovenej lehote
nebudú uchádzačovi pridelené body. Doklady o umiestnení v súťažiach uvedených v
bodoch 3., 4., 5., 6. predloží uchádzač najneskôr v deň konania prijímacích skúšok.
V zmysle § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa
forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe
vyjadrenia špeciálneho pedagóga. Rodič/zákonný zástupca požiada o vyjadrenie
špeciálneho pedagóga a doručí ho do školy najneskôr do 28. 4. 2021.

II. Kritériá prijímacieho konania
1. Prijímacie skúšky
Uchádzači robia prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky z
učiva základnej školy podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania v základnej škole.
Bodovanie prijímacích testov:
- hodnotenie zo SJL
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- hodnotenie z MAT

max.

40 bodov

2. Hodnotenie študijných výsledkov
Podkladom pre pridelenie bodov za študijné výsledky sú koncoročné známky v 5., 6., 7.,
8. ročníku a polročné známky v 9. ročníku.
Bodovanie za výsledky klasifikácie:
a) Za každú známku výborný z predmetu SJL získa žiak 2 body, za každú známku
chválitebný 1 bod. Žiak môže získať maximálne 10 bodov.
b) Za každú známku výborný z predmetu matematika získa žiak 2 body, za každú
známku chválitebný 1 bod. Žiak môže získať maximálne 10 bodov.
c) Za každú známku výborný z predmetov fyzika, chémia, biológia môže žiak získať 1
bod. Žiak môže získať maximálne 10 bodov.
d) Za každú známku výborný z predmetov dejepis, geografia, občianska náuka môže žiak
získať 1 bod. Žiak môže získať maximálne 10 bodov.
e) Za každú známku výborný z predmetu anglický jazyk získa žiak 1 bod. Žiak môže
získať maximálne 5 bodov.
Ak žiak nemá dostatočný počet známok, lebo v školskom vzdelávacom programe nebol
predmet klasifikovaný alebo bol hodnotený slovne, môže zákonný zástupca žiaka
požiadať riaditeľa základnej školy na prevedenie slovného hodnotenia v ôsmom a
deviatom ročníku na známku.
3. Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku
v jednej z olympiád: Olympiáda zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA,
FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo Technickej olympiáde a Pytagoriáde).
a) krajské kolo predmetových olympiád: 1., 2., 3. miesto

8 bodov,

b) krajské kolo predmetových olympiád: 4., 5. miesto

6 bodov,

c) okresné/obvodné kolo predmetových olympiád: 1., 2., 3. miesto

4 body,

d) okresné/obvodné kolo predmetových olympiád: 4., 5. miesto

2 body.

Body sa prideľujú len za jedno najvyššie umiestnenie v súťaži.
4. Športová súťaž alebo športová činnosť
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Výsledok v športovej súťaži sa započítava za obdobie 8. alebo 9. ročníka, ak sa žiak
umiestnil v jednej zo školských športových súťaží v športoch: ľahká atletika (ľubovoľná
disciplína), basketbal, volejbal, plávanie, šach, zjazdové lyžovanie alebo snowbording,
klasické lyžovanie, skialpinizmus, biatlon, cezpoľný beh, orientačný beh, florbal, hokej,
futbal, moderná gymnastika, krasokorčuľovanie, jazdectvo, kanoistika alebo ďalšia
olympijská disciplína.
a) umiestnenie na 1. – 3. mieste v okresnom kole
b) umiestnenie na 1. – 3. mieste v ďalšom postupovom kole
Body sa prideľujú len za jeden najlepší výsledok.

2 body,
4 body.

5. Umelecký výkon
Do celkového hodnotenia sa za umelecký výkon započítavajú 2 body za reprezentáciu
školy v literárnej tvorivej činnosti, umeleckom prednese, výtvarnej tvorivej činnosti,
hudobnej činnosti, tanci.
Bod sa prideľuje za jeden najlepší výsledok.
6. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia v školskom roku 2019/2020, 2020/2021
a) umiestnenie na 1. – 3. mieste v celonárodnom kole
10 bodov,
b) postup do medzinárodného kola
10 bodov.
Body sa prideľujú len za jeden najlepší výsledok.

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a) 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,
b) uchádzač získal väčší počet bodov z testu z matematiky,
c) uchádzač získal väčší počet bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry
d) uchádzač získal väčší počet bodov za bod č. 2,
e) uchádzač získal väčší počet bodov za bod č. 3,
f) uchádzač prejavil eminentný záujem o štúdium na GVPT, t. j. na prvom mieste
v prihláške má uvedený študijný odbor 7902 J 00 na Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha
v Martine.

Prerokované pedagogickou radou dňa 3. februára 2021
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