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GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, VAZOVOVA 6, BRATISLAVA 

 

Kritériá prijímania žiakov  

do 1. ročníka 8-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 prijmeme 26 žiakov do jednej triedy osemročného štúdia.        
(študijný odbor 7902 J 00 - gymnázium) 

 

 
I. Profilácia školy 

 
Učebný plán osemročného štúdia v rámci školského vzdelávacieho programu posilňuje počet hodín 
cudzích jazykov, prírodovedných i spoločenskovedných predmetov. Každý žiak sa povinne učí dva 
cudzie jazyky od prvého ročníka (prímy). Štúdium nemeckého jazyka je rozšírené, žiaci sa pripravujú na 
získanie medzinárodného jazykového certifikátu (DSD II – B2/C1- úroveň). Druhým cudzím jazykom je 
anglický jazyk. V poslednom ročníku sa žiaci individuálne profilujú podľa svojho záujmu a smeru 
ďalšieho štúdia výberom 14 hodín povinne voliteľných predmetov z celkového týždenného počtu 30 
hodín.  
 
 
II. Prijímacie konanie 

 
• 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 (úlohy z gramatiky, slohu a literatúry); 
    - z matematiky (úlohy z aritmetiky a geometrie). 
 
Rozsah učiva je určený štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 (1. - 4. ročník ZŠ) a z učiva 1. polroku 
5. ročníka na ZŠ. Žiaci môžu používať iba pero a rysovacie potreby. 

• O štúdium v 1. ročníku 8-ročného gymnázia sa môže uchádzať každý žiak 5. ročníka ZŠ, ktorý má  
u nás riadne evidovanú prihlášku. 
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• Prihlášky musia byť doručené  najneskôr do 16. apríla 2021 (vrátane) na naše gymnázium poštou, 
osobne alebo prostredníctvom informačného systému ZŠ (napr. EduPage). 

• V zmysle ROZHODNUTIA vydaného ministrom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa 4.1.2021 pod č.: 2021/9113:1-A1810 sa prijímacia skúška bude konať 
v termínoch 3. mája 2021 a 10. mája 2021 písomnou formou. 

• Všetci uchádzači vykonajú povinne prijímacie skúšky z oboch predmetov (slovenský jazyk 
a literatúra a matematika). Úspešným uchádzačom je ten, ktorý získa minimálne 50% z celkového 
počtu bodov v každom teste. 

• Uchádzač nevyhovie kritériam prijatia, ak úspešnosť aspoň v jednom predmete je menšia ako 50% 
získaných bodov. 

• V celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy len výsledky prijímacej skúšky zo slovenského 
jazyka a literatúry a z matematiky. Po spočítaní bodov z prijímacích skúšok sa stanoví poradie 
podľa celkového počtu získaných bodov od najvyššieho po najnižší.  

• V prípade rovnosti bodov budú rozhodovať nasledovné kritéria: 
a) percentuálna úspešnosť z matematiky na prijímacej skúške, 
b) lepšia známka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka za 2. 

polrok 4. ročníka ZŠ v tomto poradí dôležitosti, 
c) lepšia známka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry za 1.polrok 5. ročníka ZŠ 

v tomto poradí dôležitosti, 
d) rozhodne kritérium lepšieho celkového prospechu na výročných vysvedčeniach z 3. a 

4. triedy ZŠ. 
e) potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení, 
f) lepšia známka z matematiky, cudzieho jazyka, slovenského jazyka na konci 4.ročníka. 

Ak bol žiak hodnotený na konci 4. ročníka slovne, tak sa bude prihliadať na výsledky 
za 1.polrok 4. ročníka ZŠ v uvedenom poradí dôležitosti. 

• V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona ak sa žiak nedostaví na prijímacie skúšky zo závažných 
dôvodov (choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR, nariadená karanténa), 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. 
V opačnom prípade sa posudzuje tak, že žiak (žiačka) nemá záujem o vykonanie prijímacej 
skúšky. 

• 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). 
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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. 

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. 

 

 

 

 

V Bratislave 1.2.2021                     PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.   

                                                                                                         riaditeľka školy 


