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GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, VAZOVOVA 6, BRATISLAVA 

www.vazka.sk  
 

Kritériá prijímania žiakov  

          do 1.ročníka 4-ročného štúdia na školský rok 2021/2022 

 

Riaditeľka školy v zmysle ROZHODNUTIA vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky dňa 26.1.2021 pod č.: 2021/10124:1-A1810, podľa § 150 ods. 8 zákona 
a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), po prerokovaní pedagogickou 
radou a radou školy 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: 

V školskom roku 2021/2022 prijme 84 žiakov do troch tried v 1. ročníku 4 - ročného štúdia 

(študijný odbor 7902 J 00 - gymnázium) 

 

I. Profilácia školy 

V rámci Školského vzdelávacieho programu Gymnázia Jána Papánka  škola posilňuje najmä 
vyučovanie jazykov a prírodovedných predmetov. V 4. ročníku sa žiak profiluje individuálne 
výberom až 14 hodín povinne voliteľných predmetov (z celkového počtu 30 hodín týždenného 
učebného plánu), ktoré sa otvárajú podľa záujmu žiakov v danom ročníku. V ponuke sú obvykle tieto 
voliteľné predmety: konverzácia v cudzom jazyku, spoločenskovedný seminár; seminár z dejepisu, 
seminár z dejín umenia, seminár z umenia a kultúry, chémie, fyziky, biológie, geografie, seminár z 
matematiky, cvičenia z matematiky, seminár z informatiky, ekonomika, literárny seminár a základy 
športovej prípravy.  

Každý žiak našej školy sa učí dva cudzie jazyky. K anglickému jazyku si ako druhý cudzí jazyk 
zvolí jeden z nasledovných jazykov: francúzsky, ruský alebo španielsky jazyk. Žiak, ktorý mal na ZŠ 
nemecký jazyk, môže v ňom pokračovať a má možnosť získať medzinárodný jazykový certifikát 
(DSD I – B1 úroveň;  DSD II – B2, C1 úroveň). 

 

II. Prijímacie konanie  
• O štúdium v 1. ročníku nášho gymnázia sa môže uchádzať každý žiak 9. ročníka ZŠ, ktorý bude 

mať u nás riadne zaevidovanú prihlášku. 

• Prihlášky musia byť doručené  najneskôr do 16. apríla 2021 (vrátane) na naše gymnázium poštou, 
osobne alebo prostredníctvom informačného systému ZŠ (napr. EduPage). 

• V zmysle § 64 ods. 1 školského zákona MŠ SR určuje predmety, z ktorých pozostáva prijímacie 
konanie a riaditeľka školy rozhodla po prerokovaní s pedagogickou radou školy, že prijímacia 
skúška bude písomná zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Obsah prijímacej 
skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 2 (učivo 
6. 7. a 8. ročníka ZŠ a učivo 1. polroka 9. ročníka ZŠ). 
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• Termín prijímacej skúšky bude 3. mája 2021 a 10. mája 2021 (v zmysle ROZHODNUTIA 
vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4.1.2021 pod č.: 
2021/9113:1-A1810). Riaditeľka školy písomne pozve uchádzačov o štúdium na prijímacie 
skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.  

• Úspešným uchádzačom je ten, ktorý získal minimálne 40 % z celkového počtu bodov v oboch 
predmetoch skúšky zároveň. 

• Uchádzač nevyhovie kritériam prijatia, ak úspešnosť aspoň v jednom predmete je menšia ako 40% 
získaných bodov. 

• Podľa § 65 ods. 2 školského zákona riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade 
rozhodla, že žiak bude prijatý na gymnázium na základe týchto kritérií: 

1. Výsledok písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
2. Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠ SR 

okrem športových. 
 

Na základe stanovených kritérií budú body pridelené nasledovne: 

Žiak získava body za:  Spôsob prideľovania bodov: 

1. výsledok 
písomnej 
prijímacej 
skúšky  

 

 

               + 

 Žiak môže byť prijatý len 
vtedy, ak na prijímacej 
skúške získal z každého 
testu najmenej 40%. 
 

Prijímacia skúška je písomná.  Skúška zo 
slovenského jazyka a literatúry pozostáva z 
úloh z gramatiky, literatúry a jej teórie.  Skúška 
z matematiky zahŕňa úlohy z aritmetiky, 
algebry a geometrie. Žiaci môžu používať len 
rysovacie potreby a kalkulačku (bez 
programovateľných funkcií!). Obsah skúšky 
z obidvoch predmetov je v súlade so Štátnym  
vzdelávacím programom ISCED 2.  

4.  umiestnenie 
v predmetovýc
h olympiádach, 
celoštátnych 
predmetových 
súťažiach 
okrem 
športových 

 

Predmetové olympiády: 

1. miesto – 10 bodov 

2. miesto – 8 bodov 

3. miesto – 7 bodov  

 

Ostatné súťaže:  

1. - 3. miesto 3 body 

 

Započítavajú sa body za okresné a vyššie kolá 
predmetových olympiád, Pytagoriády 
a celoštátnych súťaží vyhlasovaných MŠ SR.  

Započítavajú sa umiestnenia za 7.,  8. – 9. ročník  
Uchádzač musí priložiť originál diplomu, o 
umiestnení alebo jeho overenú kópiu najneskôr  
do 1. mája 2021.  
 

= Súčet získaných bodov (za prijímaciu skúšku a umiestnenie v olympiádach) určuje umiestnenie 
žiaka v zozname uchádzačov o štúdium. 
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• V prípade rovnosti bodov uchádzačov okrem súčtu získaných bodov rozhodnú nasledovné 
kritériá v tomto poradí: 

a) percentuálna úspešnosť z matematiky na prijímacej skúške, 
b) rozhodne kritérium lepšieho prospechu na výročných vysvedčeniach zo 7. a 8. triedy ZŠ, 
c) lepšia známka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka za 2. polrok 

7. ročníka ZŠ v tomto poradí dôležitosti, 
d) lepšia známka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka za 2. polrok 

8. ročníka ZŠ v tomto poradí dôležitosti, 
e) lepšia známka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka za 1. polrok 

9. ročníka ZŠ v tomto poradí dôležitosti, 
f) potvrdenie  o zdravotnom znevýhodnení žiaka odovzdané spolu s prihláškou, 
g) vyšší počet bodov získaných za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach. 

• V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona ak sa žiak nedostaví na prijímacie skúšky zo závažných 
dôvodov (choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR), je zákonný zástupca uchádzača povinný 
oznámiť dôvod a preukázať riaditeľke školy platný doklad najneskôr v deň konania prijímacej 
skúšky do 8.00 hod. Počet uchádzačov prijatých po prijímacej skúške bude znížený o počet 
ospravedlnených neprítomných uchádzačov, ktorým riaditeľka školy určí náhradný termín, 
najneskôr v poslednom týždni augusta 2021. Žiaci, ktorí úspešne zložia skúšku v náhradnom 
termíne, budú zaradení do poradovníka žiakov neprijatých pre nedostatok miesta. Z takto 
vzniknutého poradia budú prijatí najúspešnejší. Počet takto prijatých uchádzačov bude zhodný s 
počtom žiakov, ktorým riaditeľka školy povolila vykonať skúšku v náhradnom termíne. 

• Žiaci so ŠVVP budú mať vytvorené špecifické podmienky podľa charakteru ŠVVP za predpokladu, 
že rodič/zákonný zástupca predloží: 

a) Žiadosť o úpravu podmienok na základe správy z CPPPaP, v ktorom je žiak vedený 
(správa by nemala byť staršia ako jeden rok). 

b) Presne sformulované požiadavky vypracované  CPPPaP pre potreby prijímacej skúšky 
(konkrétne odporúčania na  úpravu podmienok). 

c) Žiaci so ŠVVP predkladajú príslušnú dokumentáciu spolu s prihláškou. Pokiaľ 
uvedené dokumenty nebudú priložené k prihláške na štúdium, škola nebude môcť obsahovo 
a organizačne vytvoriť podmienky na prijímanie podľa ŠVVP. Podmienky budú vytvorené 
len v rozsahu, ktorý vyplýva z predloženej dokumentácie. 

• Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v zmysle ROZHODNUTIA vydaného ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 26.1.2021 pod č.: 2021/10124:1-A1810 
najneskôr 20. mája 2021 na vstupných dverách školy a stránke školy www.vazka.sk. 

 

 
III. Dôležitá informácia pre zákonných zástupcov úspešných uchádzačov 

 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 25. mája 2021 doručí strednej škole, do 
ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení (vzor je v prílohe 
tohto dokumentu). Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Môže ho doručiť škole cez informačný 
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 
alebo poštou na adresu strednej školy. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača oznámi škole, že žiak na 
štúdium nenastúpi, prípadne ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nedoručí škole žiadne potvrdenie o 
nastúpení, resp. o nenastúpení na štúdium do 25. mája 2021, rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí 
uchádzača stráca platnosť a škole vzniknú voľné miesta. 



 4

Podmienky a kritériá prijímacieho konania boli zostavené v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a boli prerokované a 
odsúhlasené pedagogickou radou a Radou školy. 

 

 

 

Bratislava 8. február  2021                     PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. 
riaditeľka školy  


