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 2023/2024
Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka na študijný odbor 7902 J 00 gymnázium pre školský rok
2023/2024 boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
EDUID školy: 100008013
Kritériá a podmienky pre prijímanie:
I.

Podmienky prijatia

Podľa §62 ods. 1 do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže
byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods.3 písm. b) a splnil
podmienky prijímacieho konania.
Prijímacie konanie berie do úvahy výsledky prijímacích skúšok, známky žiakov počas ich
štúdia na základnej škole, umiestnenia žiakov v súťažiach a olympiádach. 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 106 bodov.
Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonom stanovenom termíne podali
riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu a priložili príslušné prílohy:
a) 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),
b) potvrdenia o zmenenej pracovnej schopnosti alebo o špeciálnych výchovno-vzdelávacích
potrebách uchádzača.
Povinným dokumentom je Prihláška na štúdium.
Ostatné dokumenty nie sú povinné, avšak bez ich predloženia v stanovenej lehote nebudú
uchádzačovi pridelené body.
Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením:
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, ktorý určí spôsob úpravy prijímacej skúšky.
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Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára
so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
Podmienky prijatia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelanie
správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva
roky.
Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní
pred termínom ich konania.
Podľa § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov po tomto termíne ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na
školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa
podáva u riaditeľky školy Mgr. D. Súderovej. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj,
odbor školstva a športu v Žiline.
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.
V súlade s § 66 ods. 8, uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na
prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti
na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi
strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade
rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
Prijímacie skúšky sú písomné a realizujú sa prezenčne.

II. Kritériá prijímacieho konania
1. Uchádzači bez prijímacích skúšok
Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy T9
2023 § 65 ods. 5 školského zákona č. 245/2008 Z. z. dosiahli úspešnosť najmenej 90 % v každom
vyučovacom predmete samostatne, sa v rámci prijímacieho konania nezúčastnia prijímacích
skúšok. Podľa § 65 ods. 8. zákona č. 245/2008 Z. z. riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o
prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
Ak sa žiak nezúčastnil celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy,
musí sa zúčastniť prijímacej skúšky.
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2. Prijímacie skúšky
Uchádzači robia prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (60 minút) a
z matematiky (60 minút) z učiva základnej školy podľa vzdelávacích štandardov štátneho
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole.
Bodovanie prijímacích testov:
- hodnotenie zo SJL

max.

40 bodov

- hodnotenie z MAT

max.

40 bodov

3. Hodnotenie študijných výsledkov
Podkladom pre pridelenie bodov za študijné výsledky sú známky v 1. polroku 9.
ročníka.
Študijný priemer sa vypočíta z predmetov SJL, MAT, DEJ, GEG, FYZ, CHE, BIO,
anglický jazyk:
študijný priemer do 1.20
6 bodov,
študijný priemer do 1.40
4 body,
študijný priemer do 1.60
2 body.
Ak bol žiak z uvedených predmetov hodnotený slovne, prípadne predmet absolvoval,
bude slovné hodnotenie a hodnotenie absolvoval nahradené známkou predmetu z najbližšieho
klasifikačného obdobia, uvedeného na prihláške.
4. Hodnotenie správania
Znížená známka zo správania žiaka v 1. polroku školského roka 2022/2023 sa v
prijímacom konaní zohľadňuje takto:
a) za 2. stupeň zo správania sa odpočíta 20 bodov z dosiahnutých bodov,
b) za 3. stupeň zo správania sa odpočíta 30 bodov z dosiahnutých bodov,
c) za 4. stupeň zo správania sa odpočíta 40 bodov z dosiahnutých bodov.
5. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy T9 2023
Podkladom pre pridelenie bodov je úspešnosť v slovenskom jazyku aj v matematike:
a) minimálna 80 % úspešnosť v oboch testovaných predmetoch
4 body,
b) minimálne 70 % úspešnosť v oboch testovaných predmetoch
2 body.
Kritérium č. 5 sa nebude uplatňovať, ak v prijímacom konaní bude minimálne jeden žiak,
ktorý sa nezúčastnil celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy T9
2023.
6. Predmetová olympiáda
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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

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

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

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

5 bodov,
4 bodov,
3 body,
2 body.

Body sa prideľujú len za jedno najvyššie umiestnenie v súťaži.
7. Športová súťaž alebo športová činnosť
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
1 bod,
b) umiestnenie na 1. – 3. mieste v krajskom a vyššom kole
2 body.
Body sa prideľujú len za jeden najlepší výsledok.
8. 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 v 8. alebo v 9. ročníku.
Body sa prideľujú za jeden najlepší výsledok v súťaži regionálneho, národného alebo
medzinárodného rozsahu.
9. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
a) umiestnenie na 1. – 3. mieste v celonárodnom kole
7 bodov,
b) postup do medzinárodného kola
7 bodov.
Body sa prideľujú len za jeden najlepší výsledok v 8. alebo v 9. ročníku.

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 zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký
výsledok prijímacieho konania,
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b)
c)
d)
e)

uchádzač získal väčší počet bodov z testu z matematiky,
uchádzač získal väčší počet bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry
uchádzač získal väčší počet bodov za bod č. 3,
uchádzač získal väčší počet bodov za bod č. 5.

Prerokované pedagogickou radou v Martine dňa 15. februára 2022.

Mgr. Darina Súderová
riaditeľka školy
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