
Žilinský samosprávny kraj
zriaďovateľ školy

GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU
  M.M.HODŽU 860/9

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Kritériá pre prijímanie žiakov
na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu 

do prvého ročníka a prímy v školskom roku 2018/2019

I. Všeobecné podmienky prijímania 
1. Prijímanie sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.. 

A: Štvorročné štúdium

2. Pre školský rok sa otvárajú 2 triedy štvorročného štúdia s 56 žiakmi v študijnom
odbore 7902 J –  gymnázium podľa školského vzdelávacieho programu „Škola pre
prax ...“. 

3. Podľa školského vzdelávacieho programu je vzdelávanie bez zamerania a  profilácia
žiakov bude umožnená v druhom, treťom a štvrtom ročníku systémom rozširujúcich  a
voliteľných predmetov. 

4. Žiaci sa učia anglický jazyk s prípravou na povinnú maturitnú skúšku na úrovni B2
CEFR. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky nemecký jazyk / ruský jazyk.

5. Škola   prijme na  základe  prijímacích  skúšok  žiakov  základných  škôl  po
predložení do 23. apríla 2017:

a) prihlášky na štúdium na strednej škole, 

b) základnou  školu  overeného  osvedčenia  o  výsledkoch  Testovania  9,  pokiaľ
ministerstvo neurčí iný postup,

c) riaditeľom ZŠ overených  dokladov o úspechoch v mimoškolskej činnosti, ktoré si
predloží  žiak  alebo  zákonný  zástupca  (škola  bude  akceptovať  aj  potvrdenia
riaditeľov ZŠ, nielen fotokópie osvedčení), 

d) potvrdenia o ZPS alebo ŠVVP uchádzača. 

6. Prihláška na štúdium je povinná. Ostatné podklady povinné nie sú, no škola z dôvodu
nepredloženia  písomného  podkladu  v  stanovenej  lehote  nepridelí  uchádzačovi
príslušné  body.   Tým  uchádzač  stráca  nárok  na  zohľadnenie  nezdokladovaných
výsledkov, aj keby ich dokladoval dodatočne.  

B: Osemročné štúdium

7. Pre školský rok sa otvára  1 trieda osemročného štúdia  s  17 žiakmi v študijnom
odbore 7902 J –  gymnázium podľa školského vzdelávacieho programu „Škola pre
prax ...“. 

8. Podľa  školského  vzdelávacieho  programu  je  vzdelávanie  bez  zamerania.   Ďalšia
profilácia  žiakov  bude  umožnená  v  šiestom,  siedmom  a  ôsmom  ročníku  (sexta,
septima,  oktáva)  systémom  rozširujúcich   a  voliteľných  predmetov  paralelne  so
štvorročným štúdiom.

9. Žiaci sa učia anglický jazyk s prípravou na povinnú maturitnú skúšku na úrovni B2
CEFR. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky francúzsky jazyk / nemecký jazyk.
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a) Podmienkou  zápisu  uchádzača  na  štúdium  je  súhlas  zákonného  zástupcu  s
výučbou „voľného“ druhého cudzieho jazyka.

10. Podmienkou prijatia bude aspoň 17 uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia.

II.  Termíny pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium
Text písaný kurzívou platí len pre 4-ročné štúdium

termín:  úloha

do 20. 4. 2018
§63 ods. 2 pís. b zákona 245/2008
Z. z.

Riaditelia ZŠ odošlú na Gymnázium M. M. Hodžu prihlášky na štúdium
spolu  s požiadavkami na  prípravu  prijímacích  skúšok  pre  žiakov  so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, výsledky v Testovaní 9
a vyplnený  prehľad  výsledkov  v  súťažiach.  (riaditeľovi  ZŠ  podáva  rodič
prihlášku do 10. 4. )

23. 4. 2018* Uzavretie  prijímania  podkladov  na  prijímacie  konanie.  (potvrdenie  o
špeciálnych  výchovno-vzdelávacích  potrebách,  ZPS  aj  podklady  o
výsledkoch v súťažiach)

do 30. 4. 2018 Riaditeľ  Gymnázia  M.  M.  Hodžu  vydá  rozhodnutia  o prijatí  bez
prijímacích skúšok a začne zápis prijatých bez prijímacích skúšok.

do 7. 5. 2018
§66 ods. 8 zákona 245/2008 Z. z.

Riaditeľ Gymnázia M. M. Hodžu odošle pozvánky na prijímacie skúšky.

14. 5. 2018
§66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.

prvý termín prvého kola prijímacích skúšok

17. 5. 2018
§66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.

druhý termín prvého kola prijímacích skúšok

do 21. 5. 2018
§68 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z.

Riaditeľ Gymnázia M. M. Hodžu zverejní výsledky prijímacích skúšok
a rozhodnutie pedagogickej rady o konaní druhého kola skúšok.

do 21. 5. 2018
§68 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z.

Riaditeľ Gymnázia M. M. Hodžu vydá rozhodnutia o prijatí na základe
prijímacích skúšok a vypíše termín zápisu prijatých na základe PS.

po 29. 5. 2018*

§68 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z.
presný termín  podľa pokynov ŽSK

Riaditeľ  Gymnázia  M.  M.  Hodžu  odošle  odvolania  proti  rozhodnutiu
o prijatí/neprijatí,  ktoré  neboli  vybavené  autoremedúrou  (samoopravou
riaditeľom školy), na ŽSK v Žiline.

1. 6. 2018 Ďalší postup v správnom konaní.
*Termíny nie sú určené legislatívnou a preto sú len orientačné
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III. Podmienky prijatia na štvorročné štúdium
 1. Škola  prijme bez  prijímacích  skúšok  žiakov  základných  škôl,  ktorí  absolvovali

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ (ďalej Testovanie 9),  ak  dosiahol v
každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (§ 65 ods. 5 zákona 245/2008
Z. z.). 

 2. Škola  prijme na základe prijímacích skúšok žiakov základných škôl po predložení
do 23. apríla 2017:

 a) prihlášky na štúdium na strednej škole, 

 b) základnou  školu  overeného  osvedčenia  o  výsledkoch  Testovania  9  (len  pre
štvorročné štúdium), pokiaľ ministerstvo neurčí iný postup,

 c) riaditeľom ZŠ potvrdených výsledkov o úspechoch v mimoškolskej  činnosti,
alebo fotokópií dokladov, ktoré si predloží žiak alebo zákonný zástupca, 

 d) potvrdenia o ZPS alebo ŠVVP uchádzača. 
Prihláška na štúdium je povinná. Ostatné podklady povinné nie sú, no škola
z dôvodu nepredloženia písomného podkladu v stanovenej lehote nepridelí
uchádzačovi príslušné body.   Tým uchádzač stráca nárok na zohľadnenie
nezdokladovaných  výsledkov, aj keby ich dokladoval dodatočne.  

 3. Žiaci, ktorí nebudú prijatí bez PS podľa odseku 1., budú prijatí na základe
a) prijímacej skúšky z matematiky,
b) prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
c) dosiahnutého prospechu počas štúdia na ZŠ,
d) výsledkov v Testovaní 9,
e) výsledkov v olympiádach a súťažiach.

Za výsledky v jednotlivých kritériách sa prideľujú celé body. Na základe súčtu všetkých
bodov sa vytvorí poradovník uchádzačov. 

 4. Škola nemôže prijať v prijímacom konaní žiakov stredných škôl (§62 ods. 12 zákona
245/2008 Z. z.: „Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy“).

A: Písomné prijímacie skúšky

1. Písomná  prijímacia  skúška  zo  slovenského  jazyka  a  literatúry  pozostáva  z
„doplňovačky“ na preverenie gramatických zručností a testu na overenie vedomostí a
zručností z gramatiky, slohu a literatúry. Skúška je v rozsahu štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 2 (pre 5 – 9 ročník). Za celú písomnú prijímaciu skúšku zo SJL
môže uchádzač získať 30 bodov.

2. Písomná prijímacia skúška z matematiky pozostáva z testu. Skúška je z  algebry,  a
geometrie  v  rozsahu  výpočtov  objemov  obvodov  a  obsahov,  v  rozsahu  štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 2 (pre 5 – 9 ročník).  Za celú písomnú prijímaciu
skúšku z MAT môže uchádzač získať 30 bodov.

3. Žiak vykoná úspešne písomnú prijímaciu skúšku z predmetu, ak dosiahne minimálne 6
bodov.  Žiak vykoná úspešne písomné prijímacie skúšky, ak vykoná úspešne písomnú
prijímaciu skúšku z každého predmetu.

B: Zohľadnenie výsledkov štúdia na ZŠ

 1. Pri prijímacom konaní sa zohľadňujú výsledky štúdia na ZŠ tak, že:
 a. žiak môže získať body za výsledky koncoročnej klasifikácie na vysvedčeniach, 
 b. žiak môže získať body za výsledky v Testovaní 9.
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 2. Body za výsledky klasifikácie na vysvedčeniach sa prideľujú za priemerný prospech
tak, že za priemer 1,00 sa pridelí 25 bodov a za priemer 2,00 sa pridelí 0 bodov. Body
za výsledok v tomto intervale sa rozložia rovnomerne

 3. Body  za  výsledky  v  Testovaní  9  sa  prideľujú  tak,  že  v  každom predmete  sa  za
výsledok 87% (a viac)  pridelí  30 bodov a za výsledok menej ako 57% sa pridelí 0
bodov. Body za výsledok v tomto intervale sa rozložia rovnomerne  ( V každom predmete
zoberieme priemernú úspešnosť najlepších 5 uchádzačov a označíme ako A. Priemernú úspešnosť najslabších 5
uchádzačov  označíme ako B.  Interval  medzi A a B rozdelíme na tridsať  rovnakých častí  a  výsledku v tomto
elementárnom intervale pridelíme príslušný počet bodov.)

C: Zohľadnenie súťaží a mimoškolských aktivít

Škola si cení cieľavedomých uchádzačov s osobnými ambíciami,  ktorí popri štúdiu na ZŠ
preukázali záujem aj o iné aktivity ako  školské povinnosti a  dosiahli v nich pozoruhodné
výsledky. Preto sa pri prijímacom konaní  zohľadňujú výsledky v súťažiach a mimoškolských
aktivitách tak, že:

1. žiak môže získať body za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach,
ktoré sú uvedené v prílohe 1. Za tieto výsledky môže byť pridelených maximálne 25
bodov,
2. žiak môže získať body za iné súťaže podľa prílohy 1. Za tieto výsledky môže
byť pridelených maximálne 10 bodov,
3. žiak môže získať body za výsledky v športových súťažiach. Body podľa kritérií
uvedených  v  prílohe  1  prideľuje  prijímacia  komisia  pred  písomnými  prijímacími
skúškami. Za tieto výsledky môže byť pridelených maximálne 25 bodov.

1. Zákonný  zástupca  žiaka  uvedie  výsledky  podľa  kritéria  III.  C.  v
tabuľke, ktorá je v prílohe 3.  Správnosť údajov v časti C.1. potvrdí
riaditeľ ZŠ alebo výchovný poradca a priložia ju k prihláške.  Pokiaľ
nebude správnosť údajov potvrdená,  prikladá rodič fotokópie diplomov.

2. Výsledky  podľa  kritéria  C.2.  a  C.3.  dokladá  zákonný  zástupca
diplomom alebo iným osvedčením spolu s prihláškou.
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IV. Podmienky prijatia na osemročné štúdium
Do osemročného štúdia sa prijímajú všetci žiaci na základe prijímacích skúšok.

D: Písomné prijímacie skúšky

1. Písomná  prijímacia  skúška  zo  slovenského  jazyka  a  literatúry  pozostáva  z
„doplňovačky“ na preverenie gramatických zručností a testu na overenie vedomostí a
zručností z gramatiky, slohu a literatúry. Skúška je v rozsahu štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 1 (pre 1. – 4. ročník) a časti 5. ročníka. Za celú písomnú prijímaciu
skúšku môže uchádzač získať 30 bodov.

2. Písomná prijímacia skúška z matematiky pozostáva z testu. Skúška je z výpočtov s
prirodzenými číslami, hodinami, minútami, cenami (euro a eurocenty) a geometria v
rozsahu  výpočtov  objemov  obvodov  a  obsahov  v  rozsahu  štátneho  vzdelávacieho
programu ISCED 1 (pre 1. – 4. ročník) a časti 5. ročníka.  Za celú písomnú prijímaciu
skúšku môže uchádzač získať 30 bodov.

3. Žiak vykoná úspešne písomnú prijímaciu skúšku z predmetu, ak dosiahne minimálne 6
bodov. Žiak vykoná úspešne písomné prijímacie skúšky, ak vykoná úspešne písomnú 
prijímaciu skúšku z každého predmetu.

E: Zohľadnenie výsledkov štúdia na ZŠ

4. Prospech v predošlom štúdiu na ZŠ sa nezohľadňuje. (Variabilita klasifikácie v prvých
4 ročníkoch základnej školy je tak široká, že nie je možné stanoviť univerzálne 
kritériá.)

5. Žiakovi sa pridelia záporné body, ak mal počas doterajšieho štúdia na ZŠ zníženú 
známku zo správania, a to 20 bodov za každé zníženie o jeden stupeň. ( Príklad: Ak mal 
žiak počas doterajšieho štúdia ZŠ dvakrát zníženú známku zo správania o jeden stupeň bude mu pridelených -40 
bodov. Ak mal žiak počas doterajšieho štúdia ZŠ jedenkrát zníženú známku zo správania o dva stupne bude mu tiež 
pridelených -40 bodov. )

F: Zohľadnenie súťaží a mimoškolských aktivít

Žiak môže získať body za výsledky  významné v celoslovenskom meradle. Body  prideľuje
prijímacia  komisia  pred  písomnými  prijímacími  skúškami.  Za  tieto  výsledky  môže  byť
pridelených maximálne 10 bodov. Výsledky dokladá zákonný zástupca diplomom
alebo iným osvedčením spolu s prihláškou.

G: Ďalšie podmienky prijatia na osemročné štúdium

1. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka, ak:

a) úspešne vykoná prijímaciu skúšku a splní podmienky podľa čl. IV.A.3, 

b) ak počet žiakov, ktorí splnili podmienky na prijatie,  nie je nižší ako 17 (v opačnom
prípade sa trieda neotvorí pre nedostatočný záujem), 

c) ak sa v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok umiestnil do 17. miesta vrátane,
(pri ponechaní rezervy na študentov, ktorých neúčasť na prijímacích skúškach bola
ospravedlnená) s podmienkou, že

a. úspešne ukončí daný ročník štúdia na základnej škole,

b. zákonný  zástupca  vyberie  druhý  cudzí  jazyk,  na  ktorý  je  ešte  možné  žiaka
zapísať.
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V. Spoločné ustanovenia o prijímacích skúškach
1. Žiak je vylúčený z prijímacích skúšok, ak:

a) sa  nezúčastní  písomných  prijímacích  skúšok a do začiatku  skúšok osobne,  poštou
alebo  telefonicky  jeho  zákonný  zástupca  alebo  iná  relevantná  osoba  nepožiada
o ospravedlnenie  neprítomnosti  (§66  ods.  9  zákona  245/2008  Z.  z.).  Akceptujú  sa  zdravotné
dôvody alebo vis major,

b) pri  písomných  skúškach  používa  nepovolené  pomôcky  alebo  aktívne  komunikuje
s iným žiakom,

c) neodovzdá písomnú  prácu podľa pravidiel vyhlásených dozor konajúcim pedagógom.
2. Pri rovnosti bodov je uprednostnený žiak, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (§ 67 ods.

3 zákona č. 245/2008 Z. z.), potom uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
ďalej  žiak,  ktorý  dosiahol  lepšie  výsledky  v Testovaní  9,  ďalej  z  písomnej  skúšky
z matematiky, ďalej z prijímacej skúšky zo SJL. Ak budú všetky kritériá rovnaké, o prijatí
rozhodne los. O obsadení rezervovaných miest sa rozhodne do 3 dní po termíne skúšok,
ktoré absolvovali ospravedlnení záujemcovia. 

VI.  Vydávanie rozhodnutí a zápis žiakov na štúdium
Výsledky podľa § 68 ods.1 budú zverejnené na presklených dverách školy od parkoviska, na
úradnej tabuli školy v hlavnom vchode a na webovom sídle školy.

1. Riaditeľ rozhodne o prijatí žiaka:
a) podľa článku III. alebo
b) podľa článku IV. alebo
c) ak mu to uloží rozhodnutie odvolacej komisie ŽSK.

2. Rozhodnutie o prijatí stráca platnosť, ak
a) zákonný zástupca nepredloží zápisný lístok v stanovenom termíne,
b) zákonný zástupca neprijme ponúkaný cudzí jazyk,
c) žiak neukončí úspešne aktuálny ročník štúdia na základnej škole.

3. Na  štúdium  v septembri  2018  môžu  nastúpiť  len  riadne  zapísaní  žiaci  v stanovených
termínoch.

4. Zákonný zástupca žiaka vykoná  predložením zápisného lístka vydaného ZŠ zápis  na
sekretariáte  Gymnázia  M.  M.  Hodžu  na  základe  platného  rozhodnutia  o prijatí  na
štúdium.
         Spolu so zápisom vyplní a podpíše prehlásenie, v ktorom okrem iného uvedie
pokračujúci a nový cudzí jazyk a povinne voliteľný predmet náboženskú alebo etickú
výchovu. 
         Po  ukončení  prijímacieho  konania  v rámci  školy  /  začiatok  júna /  bude
zorganizované  stretnutie  prijatých  uchádzačov,  na  ktorom  bude  preverovať
zaradenie do skupín cudzích jazykov /  vstupný vedomostný test /  a ďalšie skutočnosti
potrebné k zriaďovaniu tried a skupín.

5. Rodič, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a má naďalej záujem
o štúdium na GMMH, podá odvolanie proti rozhodnutiu. Ak sa nezapíšu na štúdium žiaci,
ktorí  dostali  rozhodnutie  o prijatí,  a tým sa uvoľní miesto,  budú autoremedúrou (zmenou
rozhodnutia o neprijatí na rozhodnutie o prijatí) vybavené odvolania v poradí podľa poradovníka.
Na žiakov, ktorí nepodajú odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, sa pozerá tak, že
sa rozhodli  pre štúdium na inej škole a o štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu už
nemajú záujem.
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VII. Ďalšie podmienky štúdia
Žiaci so ŠVVP predkladajú príslušnú dokumentáciu spolu s prihláškou.

VIII. Záverečné ustanovenia
 Kritériá boli odporučené pedagogickou radou (§65 ods. 2,3 zákona 245/2008 Z. z.) 27.03.2018.
 Kritériá boli predložené rade školy na vyjadrenie 13.3.2018.

 Všetky informácie o prijímacích skúškach podávajú riaditeľ školy (č. t. 044 55183 35) a
zástupkyňa riaditeľa školy pre veci pedagogické (č. t. 044 55183 36).

 Kritériá  prijímania  aj  s  prílohami  sú  na  www.gymlm.sk,  a vo  vitríne  pred  budovou
Gymnázia M. M. Hodžu.

 Kritériá prideľovania bodov podľa III. sú v prílohách 1, 2, 3.
Poučenie pre žiakov so ŠVVP je v prílohe 2.

V Liptovskom Mikuláši  28.marca 2018          
  RNDr. Jozef Škorupa

riaditeľ školy
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príloha 1

Zoznam olympiád a súťaží hodnotených podľa III.C.1.

Biologická olympiáda, Dejepisná olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Geografická olympiáda, Chemická
olympiáda, Matematická olympiáda, Olympiáda v informatike, Olympiáda ľudských práv, Olympiáda
v anglickom jazyku,  Olympiáda  francúzskom jazyku,  Olympiáda  v nemeckom jazyku,  Olympiáda
ruskom jazyku,  Olympiáda  v španielskom jazyku,  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry,
Pytagoriáda, Technická olympiáda, Turnaj mladých technikov, Európa v škole, EUSO, IJSO. 
Za každú súťaž v každom roku získa žiak body podľa nasledujúcej tabuľky:

umiestnenie na jednom
z prvých troch miest

školskom kole

účasť v I.
postupovom kole

účasť v 2. postupovom kole alebo
umiestnenie na jednom z prvých troch

miest druhého postupového kola

súčet bodov v
riadku

2 5 5 maximálne 12
Poznámka: Ak nie sú riaditeľom ZŠ potvrdené výsledky v tabuľke z prílohy 3, pre posúdenie o ktoré postupové kolo ide, predkladá rodič
fotokópie diplomov  zo všetkých kôl.

Zoznam súťaží hodnotených podľa III.C.2

Ľubovoľná  ďalšia  súťaž  organizovaná  CVČ  alebo  SAŠ  (okrem  súťaží  podľa  III.C.3)  v
Liptovskom  Mikuláši.  Korešpondenčná  škola  ekológie.  Súťaže  občianskeho  združenia
STROM. Súťaže organizované Červeným krížom, Dobrovoľným hasičským zborom alebo
mestskou či štátnou políciou.

účasť v 1. postupovom
kole nad úrovňou školy

(okres, obvod)

umiestnenie na jednom z
prvých troch miest prvého

postupového kola

umiestnenie na jednom z
prvých troch miest na
celoslovenskej úrovni

súčet bodov v
riadku

1 2 5 maximálne 8
Ľubovoľná  ďalšia  súťaž  uvedená  v  pedagogicko-organizačných  pokynoch  (okrem súťaží  podľa
III.C.1 a III.C.3 )

umiestnenie na jednom z prvých troch miest na celoslovenskej úrovni

5

Body sa prideľujú za každú súťaž len v jednom ročníku.

Korešpondenčné súťaže iBobor a Matematický klokan
Úspešnosť 100-95 Úspešnosť 94,9 - 80 Úspešnosť 79,5 - 75

5 4 3
Body sa prideľujú za každú súťaž len v jednom ročníku.

Zoznam športových súťaží hodnotených podľa III.C.3

Ľahká atletika (ľubovoľná disciplína), basketbal, volejbal, plávanie, šach, 
účasť v

okresnom kole
(1. postupové kolo)

umiestnenie na jednom z prvých
troch miest okresného kola

(1. postupové kolo)

umiestnenie na jednom z prvých
troch miest každého ďalšieho

postupového kola

súčet bodov v
riadku

1 2 3 maximálne 6
alebo 12

Body sa prideľujú za každý šport len v jednom ročníku (v atletike a plávaní môže byť každý
rok jedna iná disciplína), kde bol dosiahnutý najlepší výsledok. Pri individuálnych športoch sa
prideľuje dvojnásobok bodov.
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Zjazdové  lyžovanie  alebo snowbording,  klasické  lyžovanie,  skialpinizmus,  biatlon,  cezpoľný beh,
orientačný  beh,  floorball,  hokej,  futbal,  moderná  gymnastika,  krasokorčuľovanie,  jazdectvo,
kanoistika, alebo ďalšia olympijská disciplína.

účasť v celoštátnom kole
súťaže organizovenej
príslušnou asociáciou

alebo zväzom

umiestnenie na jednom z prvých
troch miest na celoslovenskej

súťaži organizovanej asociáciou
alebo zväzom

účasť na medzinárodnej
súťaži organizovenej
príslušnou asociáciou

alebo zväzom

súčet bodov v riadku

2 4 6 Maximálne 12
alebo 24

Body sa prideľujú za každý šport len v jednom ročníku, kde bol dosiahnutý najlepší výsledok.
Pri individuálnych športoch sa prideľuje dvojnásobok bodov.
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príloha 2

Poučenie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami

Žiaci  so  ŠVVP  môžu  mať  vytvorené  osobitné  podmienky  podľa  charakteru  ŠVVP  za
predpokladu, že  rodič/zákonný zástupca predloží:

1. Žiadosť o úpravu podmienok na základe správy zo psychologického a špeciálno-
pedagogického vyšetrenia z poradenského zariadenia, v ktorom je žiak  vedený.

2. Správu z poradenského zariadenia s odporúčaniami na  úpravu  podmienok.

Pokiaľ uvedené dokumenty nebudú priložené k prihláške na štúdium, škola nebude môcť
obsahovo a organizačne vytvoriť podmienky na prijímanie podľa ŠVVP.

1



Hodnotiaca tabuľka uchádzača o štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu.    Príloha 3

Požadované údaje z hodnotiacej tabuľky môžu byť uvedené v prihláške na štúdium v časti 
“Vyjadrenie učiteľa“, vtedy hodnotiacu tabuľku netreba prikladať.

Meno a priezvisko žiaka:.

Základná škola:.

Výsledky v olympiádach
(kritérium III.C.1.a.)
Názov predmetovej 
olympiády

V šk. roku Umiestnenie
v školskom

kole

Výsledok 1.
postupového

kola

Výsledok 2.
postupového

kola

Poznámka

Potvrdzujem správnosť údajov o výsledkoch olymiád:

riaditeľ školy/ výchovný poradca
pečiatka podpis

Výsledky v súťažiach
(kritérium III.C.1.b. )
Názov súťaže a organizátora V šk. roku Popis úspešnosti

Výsledky v športových súťažiach
(kritérium III.C.1.c. )

Názov súťaže V šk. roku Popis úspešnosti

1



1


	I. Všeobecné podmienky prijímania
	A: Štvorročné štúdium
	B: Osemročné štúdium

	II. Termíny pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium
	*Termíny nie sú určené legislatívnou a preto sú len orientačné
	III. Podmienky prijatia na štvorročné štúdium
	A: Písomné prijímacie skúšky
	B: Zohľadnenie výsledkov štúdia na ZŠ
	C: Zohľadnenie súťaží a mimoškolských aktivít

	IV. Podmienky prijatia na osemročné štúdium
	D: Písomné prijímacie skúšky
	E: Zohľadnenie výsledkov štúdia na ZŠ
	F: Zohľadnenie súťaží a mimoškolských aktivít
	G: Ďalšie podmienky prijatia na osemročné štúdium

	V. Spoločné ustanovenia o prijímacích skúškach
	VI.  Vydávanie rozhodnutí a zápis žiakov na štúdium
	VII. Ďalšie podmienky štúdia
	VIII. Záverečné ustanovenia
	Zoznam olympiád a súťaží hodnotených podľa III.C.1.
	Zoznam súťaží hodnotených podľa III.C.2
	Zoznam športových súťaží hodnotených podľa III.C.3


