
  
 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 
 

Prijímacie skúšky sa budú konať v dňoch 3. mája 2021 a 10. mája 2021 v budove 

Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2021/2022 

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium  

 

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 a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ 

SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 161k 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. 

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/  

 

I. Plánovaný počet na prijatie do 1. ročníka je 145 žiakov do 5 tried (29 žiakov do 

každej), pričom 2 triedy, každá s počtom maximálne 29 žiakov, môžu byť v prípade 

záujmu prijatých žiakov vytvorené s profiláciou na matematiku a prírodovedné 

predmety.  

 

Ak má žiak záujem o štúdium v triede s profiláciou na matematiku, v prihláške na 

štúdium na strednú školu k názvu a  adrese strednej školy dopíše „matematika“. 

Ak má žiak záujem o štúdium v triede s profiláciou na prírodovedné predmety biológia 

a chémia, v prihláške na štúdium na strednú školu k názvu a  adrese strednej školy 

dopíše „prírodné vedy“. V prípade, že na prihláške, ktorá je podpísaná rodičom 

(zákonným zástupcom) aj žiakom nebude uvedená profilácia, nebude ju možné 

dodatočne doplniť. 

 

II. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v  školskom roku  2020/2021 

navštevujú 9. ročník vzdelávacieho programu základnej školy a získajú nižšie stredné 

vzdelanie podľa  zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 písm. b). 
  

 Prijímacieho konania sa zúčastnia všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia podajú 

v stanovenom termíne do 8. apríla 2021 prihlášku riaditeľovi základnej školy. 

  

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  28. apríla 2021. 

 

 

 

 

 

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 
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III. Kritériá  pre  prijatie  uchádzačov  

 

 A) Uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 

a z matematiky. 
Forma skúšky: písomná, v rozsahu učebných osnov ZŠ. 

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

republike.  

 

 

B) Kritériom prijatia uchádzačov bude súčet bodov pridelených za: 

 1. výsledky prijímacej skúšky  

 - zo slovenského jazyka a literatúry  maximálne 100 bodov  

 - z matematiky     maximálne 100 bodov  

Za úspešne vykonanú skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium  

dosiahne minimálne 30 bodov zo slovenského jazyka a literatúry a 30 bodov z matematiky. 

 

  2. za študijné výsledky zo základnej školy   

  - aritmetický priemer z dvoch uvedených klasifikačných  období, v ktorých bol 

žiak hodnotený známkou: 

7. ročník  2. polrok  - SJL, 1. CUJ,  MAT,  FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG 

8. ročník  1. polrok  - SJL, 1. CUJ,  MAT,  FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG  

Priemer   

1,00 – 100 bodov 1,31 –  75 bodov 1,63 –  50 bodov 1,94 –  25 bodov 

1,06 –  95 bodov 1,38 –  70 bodov 1,69 –  45 bodov 2,00 –  20 bodov 

1,13 –  90 bodov 1,44 –  65 bodov 1,75 –  40 bodov 2,06 –  15 bodov 

1,19 –  85 bodov 1,50 –  60 bodov 1,81 –  35 bodov 2,13 –  10 bodov 

1,25 –  80 bodov 1,56 –  55 bodov 1,88 –  30 bodov 2,19 –    5 bodov 

Za priemer horší ako 2,19 je pridelených 0 bodov. 

 

  3. za výsledky v predmetových olympiádach - v slovenskom jazyku, cudzích 

jazykoch, matematike, informatike, fyzike, chémii, biológii, dejepise, geografii a technike  

za umiestnenie: 

- v obvodnom/okresnom kole na      1.- 3.mieste –  3 b,   4.- 6.mieste –  2 b,  7.- 10.mieste – 1 b 

- v krajskom kole na                        1.- 3.mieste –  6 b,   4.- 6.mieste –  5 b,  7.- 10.mieste – 4 b 

- v slovenskom/medzinárodnom kole na 

               1.- 3.mieste –  9 b,   4.- 6.mieste –  8 b,  7.- 10.mieste – 7 b 

 

4. za výsledky v súťažiach  umeleckých žánrov - prednes poézie a prózy, 

rétorika, vlastná literárna tvorba, výtvarné umenie, spev, tanec  

za umiestnenie: 

- v obvodnom/okresnom kole na    1.- 3.mieste  –  3,   2,   1 body 

- v regionálnom/krajskom kole na    1.- 3.mieste  –  6,   5,   4 bodov  

- v slovenskom/medzinárodnom kole na   1.- 3.mieste  –  9,   8,   7 bodov  

 



5. za výsledky v športových súťažiach  

individuálne športy   za umiestnenie: 

- v krajskom kole na     1.- 3.mieste –  3 ,   2,   1 body 

- v slovenskom/medzinárodnom kole na   1.- 3.mieste –  6,   5,    4 bodov  

kolektívne športy  za umiestnenie 

- v krajskom kole na      1.- 3.mieste –   3,   2,   1 body     

- v slovenskom/medzinárodnom kole na   1.- 3.mieste –   6,   5,   4 bodov 

 

   

Uvedený počet bodov za olympiády a súťaže bude udelený za umiestnenie 

v školských rokoch 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021 a získava ich uchádzač v každom 

predmete, kategórii alebo športovej disciplíne iba raz v danom období, a to za najvyššie 

umiestnenie. 

 

K prihláške je nutné priložiť kópie diplomov alebo potvrdenia z predmetových olympiád 

a súťaží, ktorých pravosť bude overená základnou školou. 

Na diplome alebo potvrdení  musia byť uvedené presné údaje: 

meno a priezvisko  žiaka, názov olympiády alebo súťaže, umiestnenie, čitateľný dátum, 

právoplatný podpis a pečiatka.  

 

IV. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí: 

 

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

sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako 

vyhovujú prijímacím podmienkam,   

 b) lepší priemer známok zo slovenského jazyka a literatúry a  z  matematiky v 2. polroku 

7. ročníka a v 1. polroku 8. ročníka, 

 c) lepší priemerný prospech v 2. polroku 7. ročníka a v 1. polroku 8. ročníka 

 zo všetkých predmetov  v  odst. III./2. 

d) väčší počet bodov dosiahnutých v olympiádach a súťažiach v  odst. III./3.,4.,5.  

 

Všetci uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku budú zoradení 

v poradovníku, pričom poradie určí súčet bodov priradených na základe bodu B). 

 

Žiaci, ktorí splnili kritériá prijatia na základe súčtu bodov, budú zapísaní do zoznamu aj s 

označením profilácie. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa číselného kódu (bez 

mena), ktorý bude uchádzačovi pridelený v deň prijímacích skúšok. Zoznam všetkých 

uchádzačov (podľa číselných kódov) s informáciami, či vykonal úspešne/neúspešne 

prijímaciu skúšku a či je uchádzač prijatý na štúdium na základe poradia, budú 

zverejnené na výveske školy. Zoznam uchádzačov (podľa číselných kódov) prijatých na 

štúdium bude zverejnený aj na webovej stránke školy www.gjgt.sk najneskôr 20.mája 2021.  

 O prijatí uchádzačov rozhoduje riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacieho 

konania. Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľka školy zriaďuje prijímaciu 

komisiu ako svoj poradný orgán. 

 

 Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky a jeho 

zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň prijímacej skúšky, určí riaditeľka 

školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni v mesiaci august. 

 

Zápis prijatého uchádzača:    
 

 Potvrdenie o nastúpení alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium doručí 

zákonný zástupca škole čo najskôr, najneskôr 25. mája 2021. 

 

 

http://www.gjgt.sk/


 

 

 

 Ak po tomto termíne počet zapísaných žiakov bude menší ako 145, bude sa zoznam 

prijatých žiakov postupne dopĺňať na základe odvolania zákonného zástupcu proti 

rozhodnutiu a zverejňovať na webovej stránke školy. Zápis žiakov sa bude konať 

priebežne, najneskôr do 5. júna 2021. 

 

Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční 2.kolo prijímacích skúšok, bude zverejnené 6. júna 

2021. 

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na vedenie školy:   

č. tel.:   048/413 52 37,  0918 578 497    e-mail: gymnazium.gjgt@gmail.com 

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre žiakov ZŠ boli prerokované na zasadnutí pedagogickej 

rady školy dňa 23. februára 2021. 

 

Banská Bystrica 23. februára 2021     

 

 

PhDr. Mária Sochorová 

        riaditeľka školy 
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