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            GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, VAZOVOVA 6, BRATISLAVA 

 

Kritéria prijímacieho konania  

do 1. ročníka 5-ročného slovensko – anglického vzdelávacieho programu 

na školský rok 2020/2021 

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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“) určil prijímacie konanie do prvého ročníka 
päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 
do 30. júna 2020. 
  V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
v pedagogickej rade a so súhlasom Bratislavského samosprávneho kraja odboru školstva, mládeže a 
športu bude v školskom roku 2020/2021 v našom gymnáziu otvorená: 
 

1 trieda v 1. ročníku 5-ročného bilingválneho štúdia 

 
Zriaďovateľ školy odsúhlasil počet 28 žiakov v triede 5 – ročného bilingválneho gymnázia.  
 
I. Profilácia školy 

 
Učebný plán päťročného štúdia v rámci školského vzdelávacieho programu posilňuje počet hodín    
prírodovedných i spoločenskovedných predmetov. Každý žiak sa povinne učí dva cudzie jazyky od 
prvého ročníka. Druhým cudzím jazykom je nemecký alebo španielsky jazyk. V 5. (poslednom) ročníku 
sa žiaci individuálne profilujú podľa svojho záujmu a smeru ďalšieho štúdia výberom 12 hodín povinne 
voliteľných predmetov z celkového týždenného počtu hodín.  
 
II.  Prijímacie  konanie 

 

• O štúdium v 1. ročníku 5-ročného gymnázia sa môže uchádzať každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorý 
bude mať u nás riadne evidovanú prihlášku. 

• Každý uchádzač, ktorý má zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole do 28. februára 2020 a spĺňa 
zákonom stanovené podmienky, je zaradený ako riadny uchádzač o štúdium na našej škole. Rovnako 
medzi riadnych uchádzačov zaradíme aj žiakov, ktorí do 13. mája 2020 presunuli prihlášku na 
našu školu. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky strednej škole.  

• 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. Zohľadnenie študijných výsledkov 
2. Prospech 
3. Ďalšie kritériá 
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1. Zohľadnenie študijných výsledkov  
 

 Za prospech pre žiaka 9. ročníka na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa 
známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy. Za 
prospech pre žiaka 8. ročníka na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie za 7. ročník a polročnej klasifikácie za 8. ročník základnej školy nasledovne: 

1.1. Povinné predmety:  
 

Pri priznávaní bodov za prospech na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 
9. ročníku v prípade deviatakov a na koncoročnom vysvedčení v 7. ročníku a na polročnom vysvedčení v 
8. ročníku v prípade ôsmakov základnej školy berieme do úvahy známky z týchto predmetov:  

1. slovenský jazyk a literatúra,  
2. matematika. 

 
Použitý vzorec:  počet bodov = 5 × (4-z) × (4-z), kde z je známka 

 

1.2. Profilové predmety : 

Pri priznávaní bodov za prospech na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 
9. ročníku v prípade deviatakov a na koncoročnom vysvedčení v 7. ročníku a na polročnom vysvedčení v 
8. ročníku v prípade ôsmakov základnej školy berieme do úvahy známky z týchto predmetov:  

1. anglický jazyk,  
2. chémia 
3. dejepis 

  
Použitý vzorec: počet bodov = 3 × (4-z) × (4-z), kde z je známka 

 

1.3. Doplnkové predmety : 

Pri priznávaní bodov za prospech na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 
9. ročníku v prípade deviatakov a na koncoročnom vysvedčení v 7. ročníku a na polročnom vysvedčení v 
8. ročníku v prípade ôsmakov základnej školy berieme do úvahy známky z týchto predmetov:  

1. druhý cudzí jazyk 
2. fyzika 
3. biológia 
4. geografia 

 
Použitý vzorec:  počet bodov = 2 × (4-z) × (4-z), kde z je známka  

 
2. Prospech  

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku pre žiaka navštevujúceho 9. ročník (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre 
žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 (výborný) zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa 
započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 
3. Ďalšie kritériá 
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0 až 100 bodov. 

• Bodovanie umiestnenia v súťažiach - akceptujú sa výsledky súťaží a olympiád vyhlasovaných MŠ 
SR v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole (mimo športových, umeleckých a 
korešpondenčných súťaží). Body sa prideľujú za umiestnenie na prvých troch miestach v každom 
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postupovom kole. Doklad o umiestnení v súťaži, potvrdený riaditeľom ZŠ, treba doručiť spolu s 
prihláškou do 20. mája 2020 (doklady dodané neskôr nebudú akceptované).  

• žiakom 9. ročníka sa berú do úvahy umiestnenia v súťažiach z 8. ročníka a 9. ročníka.  

• žiakom 8. ročníka sa berú do úvahy umiestnenia v súťažiach zo 7. ročníka a 8. ročníka 

 

Originál alebo kópiu potvrdenia o umiestnení v súťaži je potrebné predložiť na riaditeľstvo školy 
najneskôr do 20.5.2020 

 

Kritérium školy: 

Pri rovnosti bodov sa uchádzačom budú započítavať do súčtu body za známky získané na vysvedčení 
v prípade deviatakov za 7. a 6. ročník a v prípade ôsmakov za 6. a 5. ročník nasledovne: 

• Zo základu 40 bodov sa odpočítavajú body. Pri hodnotení prospechu za každý stupeň 
hodnotenia 2 (chválitebný) z uvedených predmetov na vysvedčení 1 bod; za každý stupeň 
hodnotenia 3 (dobrý) z uvedených predmetov 2 body; za každý stupeň hodnotenia 4 
(dostatočný) z uvedených predmetov 5 bodov.  

 
Ďalšie ustanovenia  

Po spočítaní bodov sa zostaví poradie uchádzačov podľa celkového počtu získaných bodov od 
najvyššieho po najnižší.  

V prípade rovnosti bodov rozhodne kritérium:  

� dokladovaná zmenená pracovná schopnosť uchádzača;   
� lepší celkový priemer prospechu v prvom polroku posledného ročníka ZŠ (ôsmeho, 

resp. deviateho). 
 

• Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 
výsledkov prijímacieho konania. 

• Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam prijatých uchádzačov na webovom sídle 
strednej školy alebo na bráne školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do 
ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo 
potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

• Riaditeľka školy do 5. júna 2020, zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest 
na webovom sídle strednej školy alebo na bráne strednej školy.  

• Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní 
rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 
 

     Podmienky a kritériá prijímacieho konania boli sformulované 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 zasadnutím vedenia školy 30. apríla 2020 a prerokované s pedagogickou 
radou. 
 
 

Bratislava 30. apríla 2020                                          PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.   

                                                                                                         riaditeľka školy 


