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KRITÉRIÁ 

 

na prijatie žiakov do 1. ročníka  8 - ročného štúdia v školskom roku 2023/2024 

  
Riaditeľka  školy  podľa § 62, ods. 1,2,12, § 63, § 66 a § 68, ods. 1 zákona č. 415/2021 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony, po prerokovaní pedagogickou radou a  v súlade so zákonom NR 
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákonom č.  71/1967 Z. z. o 
správnom konaní  v znení  neskorších predpisov, zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov   a  o zmene  a  doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č.  
65/2015 Z. z. o stredných školách stanovuje tieto  kritériá  prijatia uchádzačov o štúdium: 

 

1.  V školskom roku 2023/2024 prijmeme 22 žiakov do jednej triedy 8-ročného štúdia, 

 študijný odbor 7902 J00 gymnázium 

 EDUID školy: 100001828 
 

2. 1. kolo  prijímacej skúšky  -   1. termín -  4.mája 2023 

          2. termín -  9.mája 2023 

 
3. Forma prijímacej skúšky    

-   Písomná skúška z matematiky - test  

 -  Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry - test   

 
4. Obsah a rozsah prijímacej skúšky  

 Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho 

vzdelávacieho programu - ISCED 1 (4. ročník ZŠ) a z učiva 1. polroka 5. ročníka ZŠ. 

 

5. Na prijímacích skúškach budú výsledky z overovania vedomostí hodnotené 
percentuálnym vyjadrením úspešnosti.  

 
6. Žiaci so ŠVVP budú mať vytvorené špecifické podmienky podľa charakteru ŠVVP za 

predpokladu, že  rodič/zákonný zástupca: 

a. pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú 
zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 2 roky.   



b. presne sformulované požiadavky  vypracované  zariadením poradenstva 
a prevencie pre potreby prijímacej skúšky ( konkrétne odporúčania 
na  úpravu  podmienok). 

c. Pokiaľ uvedené dokumenty podľa odsekov a) a b) nebudú priložené k prihláške 
na štúdium, škola nie je povinná prispôsobiť sa požiadavkám uchádzača 
s ŠVVP. 

d. Podmienky budú vytvorené len v rozsahu, ktorý vyplýva z predloženej 
dokumentácie. 

 
7. Prihlášky musia byť doručené na Gymnázium M. R. Štefánika 

v Šamoríne  najneskôr do 20. marca 2023 (vrátane).  

Prihlášku možno podať: 

 -  elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického 

podpisu občianskym preukazom alebo   

- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi 

oboch zákonných zástupcov). 

  

Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní 

zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto 

skutočnosti doručia riaditeľke gymnázia písomné vyhlásenie (príloha č.1 týchto 

kritérií). 

Gymnázium bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené 

riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej 

podobe potvrdené riaditeľom základnej školy. 

Bližšie informácie zašleme zákonným zástupcom prihlásených žiakov v pozvánke, 

najneskôr 5 dní pred konaním skúšky. 

 
8. V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, 

nemôže  dostaviť na  prijímacie skúšky, zákonný  zástupca oznámi  túto  

skutočnosť najneskôr v deň konania skúšky do 8,00 hod. telefonicky na sekretariát 

gymnázia. Zákonný zástupca  následne predloží riaditeľke školy žiadosť o povolenie 

vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením nie starším 

ako 3 dni.  Žiadosť a potvrdenie  treba predložiť najneskôr v deň konania  prijímacích 

skúšok do 12,00 hodiny. V opačnom prípade sa posudzuje tak, že uchádzač 

nemá záujem o vykonanie prijímacej skúšky. 
 

 
9. Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 

             Všetci uchádzači vykonajú povinne  prijímacie skúšky z oboch predmetov.  
 

a. Úspešným uchádzačom je ten, ktorý získa minimálne  35 % z celkového počtu 

bodov  v oboch predmetoch skúšky zároveň .  

b. Uchádzač nevyhovie kritériám prijatia, ak úspešnosť aspoň  v jednom predmete 

skúšky je menšia ako 35% z celkového počtu bodov  v predmete. 

 



 

10.  Stanovenie konečného poradia úspešných uchádzačov  

O konečnom poradí úspešných uchádzačov rozhodne celkový počet bodov za 
jednotlivé položky nasledovne: 

 počet bodov z testov zo  slovenského jazyka a literatúry a matematiky na 

prijímacích skúškach . Tieto budú stanovené podľa percentuálnej úspešnosti testu. 

(1% zodpovedá 1 bodu , t. j . max. 100 bodov za každý predmet osobitne) 
 

 

 počet bodov za umiestnenie na okresných kolách  iba týchto individuálnych 

vedomostných a  talentových súťaží za 4. a  5. ročník - Pytagoriáda, všetky 

predmetové olympiády a súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy (iba 

Hviezdoslavov Kubín) nasledovne : 

- 1. – 3. miesto alebo úspešný riešiteľ na okresnom kole ................... 2 body 

- 1. – 3. miesto alebo úspešný riešiteľ na krajskom kole  ................... 3  body 

(započítavajú sa body za umiestnenia vždy v najvyššom kole súťaže) 

 

Potvrdenia o dosiahnutých výsledkoch musia byť zaznamenané 
v prihláške na štúdium, príp. doložené kópiami diplomov, resp. 
originálmi potvrdení a musia byť doručené na gymnázium najneskôr do 
28.4.2023 do 12,00 hod. prostredníctvom EduPage, poštou, naskenované 
a poslané e-mailom alebo osobne. Škola bude akceptovať aj 
opečiatkované potvrdenia riaditeľov ZŠ, nielen fotokópie diplomov.  

 
11. V prípade rovnosti bodov o poradí úspešných uchádzačov budú rozhodovať kritériá 

v tomto poradí:  

a. zmenená pracovná schopnosť, 

b. percentuálna úspešnosť  z matematiky na prijímacej skúške, 

c. percentuálna úspešnosť  zo slovenského jazyka  na prijímacej skúške 

d. účasť na vyššom kole súťaží uvedených v bode 10 ) týchto kritérií  

e. lepšie (vyššie) umiestnenie na vedomostnej súťaži, ak nie je možné rozhodnúť o  

poradí podľa bodu d) 

 
 

12. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 19. mája 2023 na    
vstupných dverách školy a na webovom sídle školy 
http://gymmrssam.edupage.org 

 
     
 
 
     
 
V Šamoríne 30.11.2022                 

  PaedDr. Edita LYSINOVÁ 
                 riaditeľka školy 
 

 

 

http://gymmrssam.edupage.org/


Príloha č. 1 

 

Čestné vyhlásenie 
 
 
 
Dolupodpísaný(á)..............................................................................................................  

rodné číslo................................................... ako rodič/zákonný zástupca. 

 

Trvale bytom...................................................................................................................... 

 

Telefón ............................................................. 

e-mail ............................................................... 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že zadováženie súhlasu/podpisu druhého rodiča/zákonného 
zástupcu ............................................. na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania môjho 
syna/mojej dcéry ............................................., o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní,  je 
spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, vec neznesie odklad a predloženie tohto 
čestného vyhlásenia je v najlepšom záujme môjho syna/mojej dcéry. 

                                                                            

Som si vedomý/-á toho, že pokiaľ by mnou uvedené čestné vyhlásenie nebolo pravdivé alebo 

informácie boli závažným spôsobom zamlčané, budem znášať všetky z toho vyplývajúce právne 

následky. 

 

 

 

V................................ dňa......................... 

 

 

 ................................................................. 

 podpis vyhlasovateľa 

 


