
   

 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
pre školský rok 2020/2021 

 

Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 

 

     Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len školský zákon), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, 

zákonom č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien 

a doplnkov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách a zozname študijných 

odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností 

alebo nadania. 

  

1. Prijímacie skúšky sa budú konať  dňa 24. a 25. marca  2020  v budove  Gymnázia  

    Jozefa Gregora Tajovského. 

    

Plánovaný počet na prijatie do 1.ročníka je 30 žiakov ( 1 trieda ). 

Prijímacej skúšky sa  môžu  zúčastniť  žiaci,  ktorí  získali   primárne  vzdelanie  podľa § 16 

ods. 3 písm.a) a v školskom roku 2019/2020 navštevujú 8. ročník vzdelávacieho programu  

základnej školy a žiaci, ktorí v  školskom roku  2019/2020 navštevujú 9. ročník vzdelávacieho 

programu základnej školy  a získajú nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm.b) . 

 
2. Všetci  žiaci,  ktorých  zákonní   zástupcovia  podajú  prihlášku  riaditeľovi   ZŠ   do    

20. februára 2020, vykonajú testy na overenie špeciálnych zručností a schopností 

a prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky.  
     Forma skúšky: písomná 

Obsah učiva: Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej  republike. 

 

3. 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 požiada o vyjadrenie špeciálneho pedagóga a doručí ho do školy  

najneskôr do 20.marca 2020. 

 

4. Hodnotenie písomnej skúšky 

     

    Test z matematiky                                           55 bodov       

    Test zo slovenského jazyka a literatúry        45 bodov 

    Testy na overenie špeciálnych zručností a schopností  50 bodov 

 

 

5. Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 

 

Základným kritériom je úspešné vykonanie prijímacej skúšky do plánovaného počtu 

žiakov.   Za  úspešne  vykonanú   skúšku  je  považovaná   skúška,  pri   ktorej  uchádzač   

o štúdium  dosiahne minimálne  25 bodov z testu z matematiky a 25 bodov                      

zo slovenského jazyka  a literatúry. 

 

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 
Tajovského 25, 974 00 Banská Bystrica 

Tel.: 048 / 413 52 37  Fax: 048 / 413 43 79 

E-mail: gymnazium.jgt@gmail.com    Web: http://www.gjgt.sk 
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6. Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov: 

 

    a) z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky,   

    b) z testov na overenie špeciálnych zručností a schopností,       

    c) zo študijných výsledkov zo základnej školy 

      (aritmetický priemer aritmetických priemerov za dve uvedené klasifikačné obdobia). 
 

     žiaci 8. ročníka: 

       7.ročník 2.polrok - SJL, GEG, DEJ, MAT, BIO, FYZ, jeden CUJ – lepšia známka 

       8.ročník 1.polrok - SJL, GEG, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, jeden CUJ – lepšia známka 
              
     žiaci 9. ročníka:   

       8.ročník 2.polrok - SJL, GEG, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, jeden CUJ – lepšia známka 

       9.ročník 1.polrok - SJL, GEG, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, jeden CUJ – lepšia známka 

   

  do 1,15  -  15 bodov       

  do 1,30  -  10 bodov       

   do 1,50  -   5 bodov 

 

    d)  za úspešné riešenie okresného kola predmetových olympiád v  6. -9. ročníku ZŠ 

         v matematike, fyzike, chémii, biológii, geografii, slovenskom jazyku, cudzích jazykoch, 

dejepise, technike  

         1. -    3. miesto                 4 body 

         4. -    6. miesto                  3 body 

         7. -  10. miesto                           2 body 

           

     e)  za úspešné riešenie krajského kola     5 bodov. 

Uvedený počet bodov získava uchádzač v každom predmete iba raz, najviac z troch 

predmetových olympiád.      

          

         Úspešní riešitelia predmetových olympiád priložia k prihláške školou overený doklad 

o umiestnení (diplom alebo výsledkovú listinu), v ktorom bude uvedené meno a priezvisko 

žiaka. V prípade konania predmetovej  olympiády po termíne odoslania prihlášky predloží 

uchádzač o štúdium overený doklad  o úspešnom umiestnení  pri  prezentácii v prvý deň 

konania prijímacej skúšky.  

          

MAXIMÁLNY POČET BODOV    180 

Spomedzi všetkých úspešných uchádzačov bude prijatých 30 žiakov s najvyšším 

celkovým počtom dosiahnutých bodov. 

Úspešné vykonanie prijímacej skúšky nezaručuje prijatie na školu. 

 

Pomocné kritériá pri rovnosti bodov: 

1) prednostné  prijatie  uchádzača,  ktorý má podľa  rozhodnutia posudkovej komisie   

    sociálneho  zabezpečenia  zmenenú  pracovnú  schopnosť,  pred uchádzačmi,  ktorí      

    rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam, 

2) priemer známok z matematiky a slovenského jazyka: 

    žiaci 8.ročníka – v  6. a 7.ročníku – 2.polrok, v  8.ročníku – 1.polrok 

    žiaci 9.ročníka -  v 7. a  8.ročníku – 2.polrok, v  9.ročníku – 1.polrok. 

 

 Ďalšie informácie môžete získať na www.gjgt.sk, alebo sa v prípade záujmu obráťte 

na riaditeľstvo školy telefonicky, č. t. 048/413 52 37, 048/413 52 38 alebo e-mailom 

gymnazium.gjgt@gmail.com. 

 

Banská Bystrica     28. 1. 2020                                                   PhDr. Mária Sochorová 

                                                                                                              riaditeľka školy 

http://www.gjgt.sk/

