
   

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
pre školský rok 2020/2021 

 

Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 

 

Všeobecné ustanovenia 
 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s  Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení 

prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 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. 

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu  sa koná 

od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

 
 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie 

 

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

 

Prijímacieho konania  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). Podmienkou prijatia do 1. ročníka 5-ročného riadneho denného štúdia je zaevidovaná 

prihláška na štúdium na našej škole, ku ktorej budú priložené diplomy alebo výsledkové listiny 

preukazujúce poradie žiaka v olympiádach a súťažiach. 

 

 

Kritériá  prijímacieho konania  žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 

 

A: ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú 

v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) 

okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

A1: Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 
Tajovského 25, 974 00 Banská Bystrica 

Tel.: 048 / 413 52 37, 413 52 38, 413 43 79 

E-mail: gymnazium.gjgt@gmail.com    Web: http://www.gjgt.sk 

 

mailto:gymnazium.gjgt@gmail.com
http://www.gjgt.sk/


A2: Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

prvý profilový predmet:  Fyzika 

druhý profilový predmet:  Chémia 

tretí profilový predmet:  Biológia 

A3: Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

prvý doplnkový predmet: 1.cudzí jazyk   

druhý doplnkový predmet: Dejepis 

tretí doplnkový predmet: Geografia 

B: PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku (resp. v 7., 6. alebo 5. ročníku pre žiaka  8. ročníka) 

stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za 

každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

 

C: PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 

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 (resp. v 7. ročníku 

alebo 8. ročníku pre žiaka  8. ročníka) v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, FRJ, NEJ, 

RUJ,), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

a) 1. – 3. miesto v obvodnom(okresnom) kole 25 bodov,  

b) 4. – 5. miesto v obvodnom(okresnom) kole 20 bodov,  

c) 1. – 5. miesto v krajskom kole 30 bodov,  

d) úspešný riešiteľ v celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 40 bodov,  

Uvedený počet bodov za olympiády bude udelený za najvyššie umiestnenie a získava ho  

uchádzač v každom predmete iba raz. 

 

Určenie poradia uchádzačov s rovnakým počtom bodov 

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

zabezpečenia  zmenenú  pracovnú  schopnosť,  pred uchádzačmi,  ktorí rovnako vyhovujú 

prijímacím podmienkam, 

 

2) prednostné  prijatie  uchádzača, ak má z povinných predmetov (SJL, MAT) v posledných 

štyroch rokoch štúdia známku 1, 

 

3) prednostné  prijatie  uchádzača, ak má z profilových predmetov (FYZ, CHE, BIO) 

v posledných štyroch rokoch štúdia známku 1, 

 

4) prednostné  prijatie  uchádzača, ak má z doplnkových predmetov (CUJ, DEJ, GEG) 

v posledných štyroch rokoch štúdia známku 1, 

 

5) získal väčší počet bodov za predmetové olympiády,  

 

6) v prípade, že aj po uplatnení kritérií pri rovnosti bodov majú uchádzači rovnaký počet bodov, 

budú prijatí obidvaja uchádzači.  



 

Rozhodovanie o prijatí 

  

Celkový počet bodov uchádzača sa vytvorí na základe súčtu bodov za zohľadnenie 

študijných výsledkov (A) v jednotlivých predmetoch, prospech (B) a predmetové olympiády (C).  
 

Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový 

počet bodov. 

 

Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle  školy a na 

výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 
 

Riaditeľka školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačom, ktorí sa umiestnia na       

1. – 30. mieste rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 
 

 

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,   6. 5. 2020                                                   PhDr. Mária Sochorová 

                                                                                                        riaditeľka školy 

http://www.gjgt.sk/

