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Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia 

na školský rok 2020/2021 
 
 
 V zmysle zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
§150 ods.8 a § 161k a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a 
po prerokovaní v pedagogickej rade sú podmienky prijatia do 8-ročnej formy štúdia v Gymnáziu 
Ivana Kupca v Hlohovci, študijný odbor 79 02 J – gymnázium v súlade s návrhom prijímacej 
komisie stanovené nasledovne: 
 

1. Prijímacie konanie do odboru 79 02 J - gymnázium pre šk. rok 2020/2021 do prvého 
ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná: 
 
a) 1. termín: 15. jún 2020 pondelok, čas bude upresnený v pozvánke 
b) 2. termín: 18. jún 2020 štvrtok, čas bude upresnený v pozvánke 
 
2. V školskom roku 2020/2021 bude otvorená podľa plánu výkonov jedna trieda 
osemročného gymnázia. Počet uchádzačov, ktorých možno prijať, je 18.  
 

3. Všetci prihlásení žiaci 5. ročníka ZŠ budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského 
jazyka a literatúry a z matematiky. Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho 
štandardu štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 1 (1. – 4. ročník ZŠ) 
 
4. Ak zákonný zástupca uchádzača 3 dni vopred doloží potvrdenie príslušného CPPPP 

o individuálnej integrácii a potrebe navýšenia časovej dotácie na vypracovanie testu, bude to 

žiakovi umožnené v súlade s diagnostikovaným stupňom integrácie a jeho individuálnymi 

potrebami. 

 

5. Ak pôjde o hendikepovaného žiaka so ZPS a jeho zákonný zástupca požiada 3 dni vopred 

o špeciálne úpravy a pracovné pomôcky, bude to uchádzačovi umožnené. 

 

6.  O konečnom poradí úspešných uchádzačov rozhodne celkový počet bodov za jednotlivé 

položky nasledovne: 

a) písomná forma  -  zo slovenského jazyka a literatúry  najviac  50 bodov 

                                              -  z matematiky najviac    50 bodov 

 

b) žiak získa body za umiestnenie v obvodnom kole predmetových olympiád,  Pytagoriády a 

v súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy (len Hollého pamätník) v šk. roku 2018/2019 

a 2019/2020 nasledovne: 
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Umiestnenie 
Obvodné/okresné 

kolo 

1.miesto 5 

2.miesto 3 

3.miesto 1 

 

Umiestnenie musí žiak preukázať originálom diplomu organizátora súťaže, alebo overenou 

kópiou najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. 

6. Žiak vykonal úspešne prijímaciu skúšku, ak dosiahol na písomnej prijímacej skúške viac 

ako 30 bodov. Ak žiak získa 30 bodov a menej, nie je možné žiaka zapísať na štúdium ani 

v prípade posunutia poradia úspešných uchádzačov. 

 
7. Pri rovnosti súčtu bodov bude uprednostnený žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto 
poradí : 
a) má zníženú pracovnú schopnosť 
b) dosiahol vyšší počet bodov na prijímacích skúškach 
c) dosiahol lepšie študijné výsledky z profilových predmetov (SJL, MAT) v 1.polroku 5. ročníka 
d) na prijímacích pohovoroch dosiahol vyšší počet bodov v SJL.  
 
8. Na prijímaciu skúšku si uchádzači prinesú perá a rysovacie pomôcky.  
           Kalkulačky sa používať nemôžu. 
 
9. Na prijímacie pohovory budú žiaci pozvaní najneskôr 5 dní pred konaním prijímacích 
skúšok. 
 
10. V dôsledku mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19, je zákonný 
zástupca povinný dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia, ktoré budú uvedené 
v pozvánke. 
 
11. Zákonný zástupca je povinný predložiť pri vstupe žiaka do budovy školy v deň konania 
prijímacích skúšok poverenému zamestnancovi školy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa 
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 
č.1). 
 
12. Zákonný zástupca maloletého uchádzača podpíše prihlášku svojho dieťaťa na strednej 
škole v deň konania prijímacej skúšky pred jej konaním. 
 

13. Ak sa uchádzač z vážnych dôvodov, najmä zdravotných, nemôže zúčastniť prijímacej 

skúšky, je jeho zákonný zástupca povinný ho vopred ospravedlniť riaditeľke školy najneskôr 

do 8.00 h v deň skúšky a súčasne predložiť lekárske potvrdenie, ktoré nesmie byť staršie ako 3 

dni. O počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov sa zníži počet prijatých uchádzačov. 
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Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa ich výsledky zaradia do poradovníka a 

konečné poradie sa upraví do počtu 18 prijatých žiakov.  

 

14. Riaditeľ strednej školy do 24.júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania. 

 

15. Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 

strednej školy alebo výveske strednej školy. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona 

osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený.  

 

16. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie 

o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

 

17. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30.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, ktorého vzor je uvedený 

v prílohe č.2 

 

18. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí 
strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na adresu strednej školy. 
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 

19. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest 

a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

 

20. Riaditeľ strednej školy do 7. júla 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledku prijímacieho konania, ktorí 

podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

 

21. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 7. júla 2020 zverejní 100% naplnenosť tried 

na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

 

22. Riaditeľ strednej školy do 15. júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy 

v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, 

ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole. 

 

23. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 
predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 
a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020. 

 
24. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 
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25. Zapísaný uchádzač sa stáva žiakom prvého ročníka osemročného štúdia, ak úspešne 

ukončil 5. ročník ZŠ. Dokladom je predloženie originálu koncoročného vysvedčenia triednemu 

učiteľovi na začiatku školského roka.  

 

 

           V Hlohovci dňa 27.5.2020                                                          RNDr. Karin Minarovská 
                                                                                                                          riaditeľka školy 
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Príloha č.1: 

 

Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa/žiak 

.............................................................................................................................., bytom 

v  ............................................................................................................................, neprejavuje príznaky 

akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 

zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, 

prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. 

COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 

vyrážkami).  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že 

by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

V  ..................................... dňa ....................... 

 

Meno a priezvisko zákonného 

zástupcu: 

 

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  
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Príloha č.2: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

                                                  (Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

           Gymnázium Ivana Kupca 

                                              Komenského 13 

                                                                                      920 01 Hlohovec 

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

      S pozdravom  

     Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  

 


