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I. Základné ustanovenia 

• Tieto kritériá sú vydané a zverejnené na základe §65 ods.2 zákona 245/2008 Z. z. 

„najneskôr do 30. novembra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v 

ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie“. Podľa týchto kritérií budú prijímaní žiaci, 

ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú 6. triedu ZŠ alebo pre osemročné štúdium 

2. triedu ZŠ a starší. 

• Podmienky pre prijímanie žiakov určujú skutočnosti určené zákonom. Škola ich 

formuluje a špecifikuje tak, aby potenciálni uchádzači mali v dostatočnom predstihu, 

teda už v 6. ročníku ZŠ informácie o podmienkach prijímania aj o kritériách, ktoré škola 

zohľadňuje. Keďže sa štruktúra predmetových olympiád a súťaží, národné testovania 

žiakov aj organizácia prijímacieho konania menia, konkrétne indikátory a vzorce na 

kvantitatívne vyhodnocovanie kritérií zverejní škola do konca februára školského roka,  

v ktorom sa konajú prijímacie skúšky. 

 

II. Všeobecné podmienky prijímania  

• Prijímacie konanie sa koná podľa § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. Podľa §65 ods. 

2 Zákona 245/2008 Z. z. sa určujú podmienky prijímacej skúšky na štvorročné štúdium 

a podmienky prijímacej skúšky na osemročné štúdium. 

• Prijímacie konanie je správne konanie podľa zákona 71/1967 Zb. Riaditeľ školy do 

konca februára zverejní na webovej stránke školy upresnenia a metodické pokyny 

k organizácii prijímacieho konania v aktuálnom školskom roku. 

 

Prijímanie žiakov so ŠVVP 

• Žiaci so ŠVVP budú mať vytvorené špecifické podmienky podľa charakteru ŠVVP za 

predpokladu, že rodič/zákonný zástupca predloží v predpísanom termíne 

a predpísaným spôsobom potrebnú dokumentáciu. Aktuálne informácie o termínoch, 

postupoch a dokumentácii na požiadanie zákonného zástupcu poskytne koordinátorka 

ŠVVP. 
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III. Podmienky prijímacej skúšky na štvorročné štúdium 

Forma prijímacej skúšky na štvorročné štúdium 

Prijímacia skúška sa koná: 

1. Posúdením výsledkov štúdia na základnej škole, a to na základe vysvedčení a na 

základe výsledkov Testovania 9. Uchádzač môže získať najviac 60 bodov. 

2. Na mieste písomnou formou, a to zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Uchádzač môže získať najviac 60 bodov. 

3. Posúdením výsledkov v predmetových olympiádach a v súťažiach. Uchádzač môže 

získať najviac 60 bodov. 

Obsah a rozsah prijímacej skúšky na štvorročné štúdium 

A) Výsledky štúdia na základnej škole 

 

Na základe súhrnnej klasifikácie 

1. Za študijné výsledky na ZŠ (známky na vysvedčeniach) môže žiak získať 30 bodov.  

2. Pri prijímacom konaní sa zohľadňujú výsledky štúdia na ZŠ tak, že žiak môže získať body 

za výsledky polročnej a koncoročnej klasifikácie na vysvedčeniach v 6., 7. a 8. ročníku 

a polročnej klasifikácie v 9.ročníku.  

3. Body za výsledky klasifikácie na vysvedčeniach sa prideľujú za priemer známok 

z predmetov SJL, MAT, BIO, CHE, FYZ, OBN, DEJ, GEG, CJ. Hodnotiacim kritériom je 

priemer známok z vyššie uvedených predmetov, ktoré boli hodnotené klasifikáciou 

alebo kombinovane klasifikáciou a slovným hodnotením. 

Na základe Testovania 9 

1. Uchádzač môže získať 30 bodov.  

2. Hodnotiacim kritériom je percentil. Ak sa nedá zistiť, tak percentuálna úspešnosť. 
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B) Písomná prijímacia skúška 

 

 zo SJL 

1. Skúška obsahuje vedomostný test s voľbou odpovedí a otvorenými otázkami v rozsahu 

vzdelávacieho štandardu ZŠ. 

2. Skúška obsahuje úlohy na čítanie s porozumením všeobecného textu alebo odborného 

textu primeraných náročností. 

3. Trvanie skúšky je 45 minút. Hodnotiacim kritériom je úspešnosť. Uchádzač môže získať 

30 bodov. Uchádzač úspešne vykonal písomnú prijímaciu skúšku, ak získal aspoň 6 

bodov. 

4. Žiaci so ŠVVP majú upravené podmienky podľa odporúčaní CPPPaP. 

  

z MAT 

1. Skúška obsahuje riešenie písomne zadaných matematických úloh. Výsledky sa zapisujú 

do odpoveďového hárku.   

2. Trvanie skúšky je 45 minút. Hodnotiacim kritériom je úspešnosť. Uchádzač môže získať 

30 bodov. Uchádzač úspešne vykonal písomnú prijímaciu skúšku, ak získal aspoň 6 

bodov. 

3. Žiaci so ŠVVP majú upravené podmienky podľa odporúčaní CPPPaP. 

 

C) Za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

1. Za výsledky v súťažiach môže žiak získať 60 bodov, z toho za športové súťaže 

maximálne 30 bodov. 

 

Predmetové, odborné a umelecké súťaže 

1. Zohľadňujú sa súťaže uvedené v zoznamoch NIVAM (alebo MŠVVaŠ) a Národného 

osvetového centra. Zohľadňujú sa výsledky v súťažiach v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Kritériom 
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je účasť od úrovne školského kola až po najvyššie kolo a umiestnenie na prvých troch 

miestach. 

 

Športové súťaže 

1. Postupové súťaže organizované SAŠŠ a CVČ. Zohľadňujú sa výsledky v súťažiach v 6., 

7., 8. a 9. ročníku. Kritériom je účasť od úrovne reprezentácie až po najvyššie kolo a 

umiestnenie na prvých troch miestach.  

2. Športové súťaže organizované národnými športovými zväzmi - zohľadňuje sa len 

jeden šport. Kritériom je účasť na celoslovenskom kole alebo v celoštátnej lige/súťaži  

a umiestnenie na jednom z prvých troch miest. 

3. Za kolektívne športy sa prideľuje polovičný počet bodov. 

 

Jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky na štvorročné 

štúdium 

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak  

1. na základnej škole na vysvedčeniach nemá známku „dostatočný“ alebo 

„nedostatočný“ a zároveň 

2. hodnotenie správania má „veľmi dobré“ alebo nanajvýš jedenkrát  „uspokojivé“ a 

zároveň 

3. úspešne vykonal písomnú prijímaciu skúšku zo SJL a zároveň 

4. úspešne vykonal písomnú prijímaciu skúšku z MAT.  
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Ostatné podmienky prijatia na štúdium na štvorročné štúdium 

1) Žiaci, ktorí dosiahnu v Testovaní 9 úspešnosť v predmete 90% a viac, nemusia konať 

písomnú prijímaciu skúšku z tohto predmetu a v kritériu „výsledok písomnej 

prijímacej skúšky v predmete“ sa im započíta plný počet bodov. 

2) Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s 

prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie, pokiaľ predložia odporúčanie CPPPaP 

spolu s prihláškou. 

3) Kvantitatívnym vyhodnotením kritérií prijímacej skúšky sa vytvorí poradovník 

a uchádzači budú prijímaní postupne podľa poradovníka. 

4) Pri rovnosti bodov sa uprednostňujú žiaci v poradí kritérií: 

• zdravotné znevýhodnenie,  

• hodnotenie žiaka na vysvedčeniach 6, 7, 8, a 9 ročníka,  

• písomná skúška zo SJL,  

• písomná skúška z MAT,  

• Testovanie 9,  

• predmetové olympiády. 
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IV. Podmienky prijímacej skúšky na osemročné štúdium 

Forma prijímania na osemročné štúdium 

Prijímacia skúška sa koná: 

1. posúdením výsledkov štúdia na základnej škole na základe vysvedčení a aktivít žiaka, 

2. na mieste písomnou formou, a to zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Obsah a rozsah prijímacej skúšky na osemročné štúdium 

Písomná prijímacia skúška zo SJL 

1) Písomná ́prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z preverenia 

gramatických zručností a testu na overenie vedomostí a zručností z gramatiky, slohu, 

literatúry a čitateľskej gramotnosti úlohami na čítanie s porozumením všeobecného 

textu alebo odborného textu primeranej náročnosti. 

2) Trvanie skúšky je 45 minút. Uchádzač môže získať 30 bodov. Uchádzač úspešne 

vykonal písomnú prijímaciu skúšku, ak získal aspoň 6 bodov. 

3) Žiaci so ŠVVP majú upravené podmienky podľa odporúčaní CPPPaP. 

 

Písomná prijímacia skúška z MAT 

1) Písomná ́ prijímacia skúška z matematiky pozostáva z testu v rozsahu štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 1 (pre 1. – 4. ročník) a časti 5. ročníka.  

2) Trvanie skúšky je 45 minút. Uchádzač môže získať 30 bodov. Uchádzač úspešne 

vykonal písomnú prijímaciu skúšku, ak získal 6 bodov a viac. 

3) Žiaci so ŠVVP majú upravené podmienky podľa odporúčaní CPPPaP. 
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Jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky na osemročné 

štúdium 

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak  

1. na základnej škole na vysvedčeniach nemá známku „dobrý“ alebo pri slovnom 

hodnotení z hodnotenia vyplýva, že žiak plnil ciele vzdelávania v niektorom 

vyučovacom predmete s viacerými problémami a zároveň 

2. hodnotenie správania nemá ani raz horšie ako  „veľmi dobré“ a zároveň 

3. úspešne vykonal písomnú prijímaciu skúšku zo SJL a zároveň  

4. úspešne vykonal písomnú prijímaciu skúšku z MAT.  

 

Ostatné podmienky prijatia na osemročné štúdium 

1) Podľa výsledkov písomnej prijímacej skúšky zo SJL a písomnej prijímacej skúšky z MAT 

sa vytvorí poradovník a uchádzači budú prijímaní postupne podľa poradovníka.  

2) Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s 

prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie, pokiaľ predložia odporúčanie CPPPaP 

spolu s prihláškou. 

3) Pri rovnosti bodov sa uprednostňujú žiaci v poradí kritérií: 

• zdravotné znevýhodnenie,  

• hodnotenie žiaka na vysvedčeniach 1., 2., 3., 4. ročníka,  

• písomná skúška zo SJL,  

• písomná skúška z MAT,  

• testovanie 5,  

• mimoriadne úspechy v aktivitách žiaka. 
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V. Ďalšie podmienky štúdia a prijímania na štúdium 

 

1) Škola zverejňuje všetky aktuálne informácie na www.gymlm.sk. 

2) Uchádzači na prihlášku uvádzajú EDUID školy: 100007754  

( Zoznam škôl a školských zariadení a ich EDUID je na www.eduzoznam.sk) 

 

Štúdium 

1. Štúdium je v študijnom odbore 7902 J – gymnázium podľa školského vzdelávacieho 

programu „Žime naplno!“ v štvorročnej a osemročnej forme. 

2. Najvyššie počty žiakov prvého ročníka určujú príslušné orgány. Škola ich obratom 

zverejní na svojej webovej stránke. 

3. Podľa školského vzdelávacieho programu je vzdelávanie bez zamerania a profilácia 

žiakov bude umožnená v druhom, treťom a štvrtom ročníku (sexte, septime, oktáve) 

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 každoročne aktualizovanej ponuky. Do 

ponuky sa zaraďujú  nemecký jazyk, francúzsky jazyk alebo ruský jazyk. V osemročnom 

štúdiu sa ponúka prioritne francúzsky jazyk, prípadne nemecký jazyk. 

 

 Prijímanie na štvorročné štúdium 

1. Do konca februára školského roka, v ktorom sa konajú prijímacie skúšky, riaditeľ školy 

zverejní termíny a organizačné upresnenia k prijímaciemu konaniu. 

2. Do štvorročného štúdia sa prijímajú všetci žiaci základných škôl na základe prijímacích 

skúšok. Na štúdium môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník 

základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania. 

Žiaci stredných škôl (5-ročné a 8-ročné odbory) sa nemôžu zúčastniť prijímacieho 

konania. 

http://www.eduzoznam.sk/
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Vyhodnocovanie kritérií v časti „Výsledky štúdia na ZŠ“ 

 

Body za výsledky klasifikácie na vysvedčeniach sa prideľujú takto: 

1. Body budú pridelené rovnomerne tak, že za priemer známok 1,0 žiak získa maximum 

bodov a za priemer známok 2,0 získa žiak 0 bodov. Za priemer známok nižší ako 2,0 

žiak získava záporné body. 

 

  Body za testovanie 9 

2. Ak sa z výsledkov bude dať použiť percentil, tak body budú pridelené rovnomerne tak, 

že za percentil 90% a vyšší sa pridelí maximum bodov a za percentil 60% a nižší 0 

bodov. Body sa prideľujú samostatne za SJL a za MAT. 

3. Ak sa z výsledkov nebude dať použiť percentil, tak body budú pridelené rovnomerne 

tak, že za percentuálnu úspešnosť 90% a viac sa pridelí maximum bodov a za priemernú 

percentuálnu úspešnosť 60% a menej 0 bodov.  

Vyhodnocovanie kritérií v časti „Výsledky súťaží a mimoškolských aktivít“ 

 

1. Za výsledky v súťažiach môže žiak získať maximálne 60 bodov. 

2. Škola bude obligatórne zohľadňovať predmetové olympiády, súťaže uvedené 

v zozname NIVAM, MŠVVaŠ a súťaže uvedené v zozname Národného osvetového 

centra. Zohľadňujú sa výsledky v súťažiach a mimoškolských aktivitách v 6., 7., 8. a 9. 

ročníku. Indikátormi bude účasť a umiestnenie uchádzača v súťaži od úrovne školského 

kola po najvyššiu úroveň.  

3. Škola bude zohľadňovať športové súťaže organizované SAŠŠ a CVČ počnúc 

reprezentáciou školy až po najvyššiu úroveň súťaže.  Body sa pridelia za každý šport len 

raz, teda ak sa žiak zúčastnil troch ročníkov súťaže v jednom športe aj v rôznych 

disciplínach, tak dostane body len za najúspešnejší rok.  

4. Škola tiež bude zohľadňovať súťaže organizované národnými športovými zväzmi, a to 

počnúc účasťou na súťaži celoslovenskej úrovne. Zohľadňuje sa len jeden šport, no viac 

súťaží. Indikátormi sú účasť a umiestnenia v súťažiach. Za kolektívne športy sa prideľuje 

polovičný počet bodov.  
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Podmienky prijatia na osemročné štúdium 

1) Do osemročného štúdia sa prijímajú všetci žiaci na základe prijímacích skúšok. Na 

štúdium môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v 

príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania. 

Písomné prijímacie skúšky 

1. Písomná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z preverenia 

gramatických zručností a overenia vedomostí a zručností z gramatiky, slohu a literatúry 

a čitateľskej gramotnosti. Skúška je v trvaní 45 minút, 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 v trvaní 45 minút je 

z výpočtov 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. 

Zohľadnenie výsledkov štúdia na ZŠ a mimoškolských aktivít 

1. Prospech v predošlom štúdiu na ZŠ sa v poradovníku nezohľadňuje. Zohľadňuje sa len 

pri rovnosti bodov v rozhodovaní o prijatí a neprijatí pre nedostatok miesta. 

2. Výsledky súťaží sa v poradovníku nezohľadňujú, zohľadňujú sa len pri rovnosti bodov 

v rozhodovaní o prijatí a neprijatí pre nedostatok miesta. Výsledky dokladá po vyzvaní 

na doplnenie podkladov zákonný zástupca diplomom alebo iným osvedčením 

Ďalšie podmienky prijatia na osemročné štúdium 

 1.  Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka a rozhodnutie bude platné a vykonateľné, ak: 

 a) žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, 

 b) počet žiakov, ktorí splnili podmienky na prijatie, nie je nižší ako 17 (v opačnom 

prípade sa trieda neotvorí pre nedostatočný záujem),  
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 c) sa žiak v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok umiestnil do miesta, ktoré 

umožňuje jeho prijatie vzhľadom na určený „najvyšší počet žiakov prvého 

ročníka“, 

 d) zákonný zástupca súhlasí s vyučovaním ponúkaného druhého cudzieho jazyka, 

 e) zákonný zástupca splní všetky zákonné postupy a povinnosti. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1) Pedagogická rada prerokovala formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa 

vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 

základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky 

prijatia na štúdium pre všetky termíny prijímacieho konania.  

2) Kritériá boli prerokované a odporučené pedagogickou radou (§65 ods. 2,3 Zákona 

245/2008 Z. z.) dňa 30.11.2022.  

3) Kritériá boli predložené rade školy a zriaďovateľovi na vedomie. 

4) 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). 

5) Konzultácie k špecifikám pre uchádzačov so ŠVVP sprostredkúva aj koordinátorka 

ŠVVP (č. t. 044 55183 27) 

6) Kritériá prijímania aj s prílohami sú na www.gymlm.sk a vo vitríne pred budovou 

Gymnázia M. M. Hodžu. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši  30. novembra 2022        

 

      

          RNDr. Jozef Škorupa v.r. 

riaditeľ školy 

http://www.gymlm.sk/

