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Ž i li ns ký  

s a mo sp rá vn y kr aj  

z r i a ď o v a t e ľ  š k o l y  

 

GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU 

M.M.H O DŽ U 860/9 

L I PT OV SK Ý M I KU LÁ Š 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov 

na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu  

do prvého ročníka a prímy v školskom roku 2020/2021 

 

I. Všeobecné podmienky prijímacieho konania 

 

1. Prijímacie konanie sa realizuje v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z..  

 

Štvorročné štúdium 

2. Pre školský rok sa otvárajú 2 triedy štvorročného štúdia s 58 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 

SERR/CEFR. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky nemecký jazyk / ruský jazyk / 

francúzsky jazyk. 

5. Škola v termíne podľa aktuálneho pokynu ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prijme žiakov deviateho ročníka základných škôl  podľa poradia 

dosiahnutého na základe výsledkov uvedených v časti III. K spracovaniu poradia a 

vydaniu rozhodnutia o prijatí je potrebné predložiť: 

a) prihlášku na štúdium na strednej škole,  

b) informáciu o splnení ďalších kritérií podľa časti III. C (predmetové olympiády, 

športové súťaže, umelecký výkon, celonárodné a medzinárodné umiestnenia). 

V prípade, že výsledky sa dajú overiť na portáloch rezortu školstva alebo 

organizátorov súťaží, postačuje informácia o umiestneniach uvedená na prihláške 
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a nie je potrebné prikladať ďalšie doklady (kópie diplomov a i.). V prípade, že 

podobné overenie zo strany strednej školy nie je možné, je potrebný riaditeľom 

základnej školy overený doklad o úspechoch žiaka v mimoškolskej činnosti, alebo 

si doklad predloží žiak, resp. jeho zákonný zástupca. Predkladajú sa výlučne 

aktivity a výsledky uvedené v kritériách. 

c) potvrdenie o ZPS alebo ŠVVP uchádzača.  

6. Prihláška na štúdium je povinná. Ostatné podklady povinné nie sú, no škola z dôvodu 

nepredloženia podkladu v stanovenej lehote a určeným spôsobom nepridelí 

uchádzačovi príslušné body. Tým uchádzač stráca nárok na zohľadnenie 

nezdokladovaných výsledkov, aj keby ich dokladoval dodatočne. 

 

Osemročné štúdium 

7. Pre školský rok sa otvára 1 trieda osemročného štúdia s 18 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. Škola prijme žiakov základných škôl len po predložení prihlášky v termíne podľa 

aktuálneho pokynu ministra školstva vedy výskumu a športu: 

10. Žiaci sa učia anglický jazyk s prípravou na povinnú maturitnú skúšku na úrovni B2 

SERR/CEFR. Druhý cudzí jazyk od prímy je francúzsky jazyk s možnosťou získať 

jazykový certifikát Delf A2 SERR v kvarte. Od kvinty majú žiaci možnosť výberu 

druhého cudzieho jazyka (buď pokračujú v štúdiu francúzskeho jazyka, alebo si 

vyberajú iný cudzí jazyk z ponuky). 

11. Podmienkou otvorenia triedy na osemročnom štúdiu je aspoň 17 uchádzačov, ktorí 

splnia podmienky prijatia. 
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II. Postupy pri prijímaní a termíny  

pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium 

 

Podľa § 161k zákona 245/2008 Z. z.  

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného  

v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob 

hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky.  

 

Podľa §150 ods. 8 písm. c zákona 245/2008 Z. z. 

Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, alebo ak v období školského 

vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život 

alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže rozhodnúť o iných termínoch 

rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch podávania žiadostí 

o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov. 

 

III. Podmienky prijatia na štvorročné štúdium 

 
Škola pri prijímaní na štúdium postupuje podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Na tomto základe sa zohľadňuje: 

 

A)  Študi jné  výs ledky  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok  

z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej 

školy. Za hodnotenie stupňom nedostatočný nezískava žiak žiadne body. Za hodnotenie 

iným klasifikačným stupňom získava žiak body nasledovne: 

 

A. 1) Povinné predmety:  

Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každú známku z povinných 

predmetov samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: )4).(4.(5 xxv −−= , kde 

v je počet pridelených bodov a x je známka. Určené povinné predmety sú:  
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prvý povinný predmet: Slovenský jazyk a literatúra, 

druhý povinný predmet: Matematika. 

 

A. 2) Profilové predmety : 

Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každú známku z profilových 

predmetov samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: )4).(4.(3 xxv −−= , kde 

v je počet pridelených bodov a x je známka. Určené profilové predmety sú: 

prvý profilový predmet:  Anglický jazyk, 

druhý profilový predmet:  Biológia, 

tretí profilový predmet:  Občianska náuka. 

 

A. 3) Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každú známku z doplnkových 

predmetov samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: . )4).(4.(2 xxv −−= , kde 

v je počet pridelených bodov a x je známka. Určené doplnkové predmety sú: 

prvý doplnkový predmet: Dejepis, 

druhý doplnkový predmet: Fyzika, 

tretí doplnkový predmet:  Geografia, 

štvrtý doplnkový predmet:  Chémia. 

 

B)  Prospech 

Ak žiak dosiahol v šiestom, siedmom alebo ôsmom ročníku hodnotenia stupňa výborný 

zo všetkých predmetov, do celkového bodového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý 

takto ukončený školský rok. 

 

C)  Ďalš ie  kr i tér iá  

Do celkového počtu bodov budú žiakovi pridelené body za ďalšie kritériá. Žiak môže 

v každom z uvedených kritérií samostatne získať od 0 do 100 bodov. 

 

C. 1) Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. 

ročníku v olympiáde zo slovenského jazyka, v olympiáde z cudzieho jazyka 

(ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), olympiáde z dejepisu, matematiky, fyziky, chémie, 
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biológie, geografie alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Bodové 

hodnotenie v tomto kritériu je nasledovné: 

� 20 bodov za 1.-5. miesto v okresnom kole,  

� ďalších 20 bodov za 1.-5. miesto krajskom kole. 

 

Žiak môže získať najviac.100 bodov za kritérium C. 1. 

 

C.2) Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

1. Žiak získava body za výsledok v športovej súťaži za siedmy, ôsmy alebo 

deviaty ročník.  

2. Body sa udeľujú za úspechy v súťažiach v ľahkej atletike (ľubovoľná 

disciplína), basketbale, volejbale, plávaní, šachu alebo akejkoľvek ďalšej 

športovej súťaži, ktorú organizuje CVČ alebo SAŠ (zjazdové lyžovanie alebo 

snowbording, klasické lyžovanie, skialpinizmus, biatlon, cezpoľný beh, 

orientačný beh, florbal, hokej, futbal, moderná gymnastika, 

krasokorčuľovanie, jazdectvo, kanoistika  alebo ďalšia olympijská 

disciplína). 

3. Body sa prideľujú za každý šport len v jednom ročníku, kde žiak dosiahol 

najlepší výsledok. V atletike a plávaní môže byť každý rok hodnotená iná 

disciplína. 

4. Pri individuálnych športoch sa prideľuje dvojnásobok bodov. 

 

Spôsob prideľovania bodov v skupinových športoch 

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 

maximálny súčet 
bodov  

2 4 6 12 

 

Spôsob prideľovania bodov v individuálnych športoch 

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 

maximálny súčet 
bodov  

4 8 12  24 

 

Žiak môže získať najviac.100 bodov za kritérium C. 2. 
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C. 3) Umelecký výkon 

Za umelecký výkon sa započítava uchádzačovi do celkového hodnotenia 10 

bodov za reprezentáciu školy v umeleckej súťaži. Ďalších 10 bodov získava 

uchádzač za umiestnenie na 1. až 3. mieste súťaže, ak je vyhodnocovaná. 

Uvedené sa týka umeleckého výkonu:  

� v literárno-dramatickej činnosti, 

� vo výtvarnej činnosti,  

� v hudobnej činnosti. 

 

Žiak môže získať najviac.60 bodov za kritérium C. 3. 

 

C. 4) Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

C. 4. 1.)  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do 

celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Žiak získava 

body za umiestnenie v celoštátnych súťažiach, ktoré vyhodnocujú 

úspešnosť súťažiacich prostredníctvom percentilu. Ak je percentil 

žiaka v týchto súťažiach  vyšší ako 60, tak sa uchádzačovi pridelia 

body vypočítané podľa vzorca 
2

10

60







 −x
, kde x je príslušný percentila. 

Takto vypočítaný počet bodov sa zaokrúhli na celé číslo nahor. 

 

C. 4. 2) Za reprezentáciu Slovenskej republiky v športových súťažiach 

registrovanú a overiteľnú na stránke www.skolskysport.sk získa 

uchádzač 30 bodov. Za kritérium C. 4. 2. môže žiak získať maximálne 

30 bodov. 

 

Žiak môže získať najviac.60 bodov za kritérium C. 4. 

 

D)  Rovnosť  bodov 

1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov bude pri rovnosti bodov prednostne prijatý uchádzač, ktorý má 
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podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 

pracovnú schopnosť. 

 

Ďalej budú pri rovnosti bodov postupne v určenom poradí uplatňované kritériá: 

 

2. Uprednostený bude uchádzač, ktorý získal vyšší počet bodov za časť C) 

Ďalšie kritéria. 

3. Uprednostený bude uchádzač, ktorý dosiahol vyšší počet bodov (v danom 

poradí): 

� zo slovenského jazyka a literatúry, 

� z matematiky, 

� z anglického jazyka, 

� z biológie, 

� z občianskej náuky, 

� z dejepisu, 

� z fyziky, 

� z geografie, 

� z chémie. 

 

IV. Podmienky prijatia na osemročné štúdium 

 
Do osemročného štúdia sa prijímajú všetci žiaci na základe prijímacích skúšok, ak sa budú 

konať. 

 

A)  Písomné pr i j ímacie  skúšky  

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu aktuálneho v čase konania 

skúšok. 

 

B)  Zohľadnenie  výs ledkov  š túdia  NA ZŠ 

Podľa rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu aktuálneho v čase konania 

skúšok. 
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C)  Zohľadnenie  ďalš ích  kr i tér i í  

Podľa rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu aktuálneho v čase konania 

skúšok. 

 

D)  Ďalš ie  podmienky  pr i ja t ia  na  osemročné š túdium  

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka, ak: 

1. úspešne vykoná prijímaciu skúšku a splní podmienky podľa čl. IV, 

2. ak počet žiakov, ktorí splnili podmienky na prijatie, nie je nižší ako 17 (v opačnom 

prípade sa trieda neotvorí pre nedostatočný záujem),  

3. ak sa v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok umiestnil do 18. miesta 

vrátane, (pri ponechaní rezervy na študentov, ktorých neúčasť na prijímacích 

skúškach bola ospravedlnená) s podmienkou, že úspešne ukončí daný ročník štúdia 

na základnej škole. 

 

V. Spoločné ustanovenia o prijímacích skúškach 

 
Podrobnosti budú upresnené podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré budú aktuálne v čase 

konania prijímacích skúšok. 

 

VI. Vydávanie rozhodnutí a zápis žiakov na štúdium 

 
Postup bude aktualizovaný podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré budú aktuálne v čase 

konania prijímacích skúšok. Aktuálne údaje budú zverejnené na www.gymlm.sk. 

 
VII. Prijímanie žiakov so ŠVVP 

 
Nie je osobitne upravené, vzhľadom na to, že ŠVVP nemôžu ovplyvniť výsledok prijímacieho 

konania. 

 



 9 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Podľa §65 ods. 2, 3 zákona 245/2008 Z. z. boli kritériá odporučené pedagogickou radou  

dňa 05. mája 2020. 

2. Kritériá neboli predložené rade školy na vyjadrenie. 

3. Všetky informácie o prijímacích skúškach podávajú riaditeľ školy (č. t. 0905 636 891) a 

zástupkyňa riaditeľa školy pre veci pedagogické (č. t. 0903 218 980). 

4. Kritériá prijímania aj s prílohami sú zverejnené na www.gymlm.sk a vo vitríne pred 

budovou Gymnázia M. M. Hodžu. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, 5. mája 2020   

RNDr. Jozef Škorupa, v.r. 

         riaditeľ školy 


