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GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, VAZOVOVA 6, BRATISLAVA 

Kritériá prijímania žiakov  

do 1. ročníka 8-ročného štúdia na školský rok 2020/2021 

 
 
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 2019/2020 v našom gymnáziu otvorená: 
 

1 trieda v 1. ročníku osemročného štúdia 

 
Zriaďovateľ školy odsúhlasil počet 26 žiakov v triede osemročného gymnázia.  
 
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 jazykového diplomu (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). 
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. 

• V zmysle § 66 odsek 6 školského zákona sa prijímacia skúška bude konať v termínoch           
15. a 18. júna 2020.  

• Prijímacou skúškou možno získať maximálne 40 bodov za písomnú skúšku zo slovenského 
jazyka a literatúry a 40 bodov za písomnú skúšku z matematiky. 

• Žiak môže byť prijatý len vtedy, ak na prijímacej skúške získal z každého predmetu skúšky 
najmenej 20 bodov. 

• V celkovom hodnotení sa budú brať do úvahy: výsledky prijímacej skúšky, klasifikácia 
predmetov a hodnotenie správania na vysvedčeniach zo ZŠ.  
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• Body za pospech sa započítavajú z koncoročného vysvedčenia vo 4. ročníku ZŠ a na polročnom 
vysvedčení v 5. ročníku ZŠ. 

• Body za správanie: z celkového počtu získaných bodov uchádzača sa 
  - za zníženú známku zo správania na stupeň dva odpočíta 10 bodov, 
  - za zníženú známku zo správania na stupeň tri odpočíta 25 bodov. 

• Po spočítaní bodov za prijímacie konanie sa stanoví poradie podľa celkového počtu získaných 
bodov od najvyššieho po najnižší.  

• V prípade rovnosti bodov rozhodne kritérium lepšieho prospechu na výročných vysvedčeniach 
zo 4. - 5. triedy ZŠ. 

 
• Riaditeľka školy najneskôr do 24. júna 2020, zverejní zoznam kódov prijatých a neprijatých 

uchádzačov na bráne školy a internetovej stránke školy. 
 

• 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 2020. 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. 

 
 

III. Zápis prijatých uchádzačov 

 

Zápis prijatého žiaka vykoná jeho zákonný zástupca v riaditeľni školy v dňoch 25. júna 2020 od 8.00 – 
15.00 hod. Na zápis si prinesie preukaz totožnosti a Záväzné potvrdenie o nastúpení a dostane 
písomné Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium.  

V prípade, že sa nemôže zákonný zástupca žiaka dostaviť na zápis v riadnom termíne, je povinný túto 
skutočnosť oznámiť najneskôr v posledný deň konania riadneho zápisu (28. júna 2020) riaditeľke školy 
a dohodne zápis v náhradnom termíne.  

Ak sa zákonný zástupca uchádzača nedostaví na zápis v riadnom termíne a nedohodne a 
nedohodne zápisv náhradnom termíne, prípadne sa na tento termín nedostaví, riaditeľka školy 
začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium a uvoľnené miesto ponúkne 
ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí v zozname uchádzačov neprijatých pre nedostatok 
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                       PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.   

                                                                                                         riaditeľka školy 


