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Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia 

 pre školský  rok  2016/2017 

 
V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z § 62 - 68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z.z  § 5 ods. 4. 
písm.a  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 Rade školy pri 
Gymnáziu Karola Štúra v Modre so súhlasom zriaďovateľa stanovujem nasledovné kritériá 
a podmienky prijatia do štvorročného štúdia na našej škole. 
 
V školskom roku 2016/2017 otvárame  jednu triedu riadneho denného štúdia. Počet žiakov, 
ktorých možno prijať je 28. 
 
Prvý termín prijímacieho pokračovania ..................................................  9.máj 2016  
Druhý termín prijímacieho pokračovania ................................................12.máj 2016 
 
Pre školský rok 2016/2017 budeme prijímať uchádzačov, ktorí podali prihlášku v zákonnom 
termíne s vykonaním písomných prijímacích skúšok z profilových predmetov – slovenský 
jazyk a literatúra, matematika. 
Pri prijímaní uchádzača, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov 
základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % 
rozhodne riaditeľka školy prednostne bez prijímacej skúšky (§ 65 odst. 4 zákona NR SR č. 
245/2008 Z.z.) 
 
V zmysle § 65 odst.2 zákona 245/2008 určujem formu a obsah prijímacej skúšky 
nasledovne: 
 
Forma prijímacej skúšky: písomná skúška z jazyka slovenského a literatúry 
                                            písomná skúška z matematiky  
 
Obsah prijímacej skúšky: 
 
Slovenský jazyk a literatúra – písomná skúška bude obsahovať úlohy z gramatiky 
a literatúry v rozsahu platných učebných osnov pre druhý stupeň základnej školy 
schválených MŠVVaŠ SR a vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávania v ZŠ. 
 
Matematika – písomná skúška bude obsahovať úlohy z aritmetiky a geometrie v rozsahu 
platných učebných osnov pre druhý stupeň základnej školy schválených MŠVVaŠ SR 
a štátneho vzdelávacieho programu  odboru vzdelávania v ZŠ. 
 
Žiakovi sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby ( pravítko, kružidlo) a kalkulačku.     
Každý žiak, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole v súlade s § 63 
odst.2, písm.b zákona 245/2008 (školský zákon) do 20.apríla 2016,  bude pozvaný na 
prijímacie skúšky pozvánkou zaslanou minimálne 5 dní pred konaním skúšok (§ 66 odst.8) 
 
Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára 
nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť zákonným zástupcom žiaka najneskôr do 
8.00h v deň konania  prijímacej skúšky. 
Uchádzači, ktorí sa  nebudú môcť zúčastniť prijímacích skúšok v riadnom termíne majú 
možnosť vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne, ktorý určí riaditeľka školy. Počet 
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prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených uchádzačov. Po vykonaní 
prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa výsledky zaradia medzi výsledky zatiaľ 
neprijatých uchádzačov a z takto vytvoreného poradia bude doplnený počet prijatých 
uchádzačov do počtu 28 v súlade so stanovenými kritériami. 
Pri hodnotení výsledkov prijímacieho pokračovania budú zohľadnené nasledovné 
ukazovatele: 
 

1. prospech zo základnej školy .............................................................20 bodov 
2. výsledky v Testovaní žiakov 9.ročníka 2015 zo slov. jazyka............20  bodov 
3. výsledky v Testovaní žiakov 9.ročníka 2015 z matematiky..............20 bodov 
4. písomný prijímací test zo slovenského jazyka a literatúry.................20 bodov 
5. písomný prijímací test z matematiky.................................................20 bodov 

 
K uvedeným výsledkom v časti 1.,2.,3.,4.,5. budú pridelené body, za úspešnosť 
v predmetových olympiádach a súťažiach v maximálnom počte 10 bodov. 
 
Započítavanie prospechu zo ZŠ 
Pre započítavanie prospechu bude zohľadnená priemerná koncoročná známka v  8. ročníku 
ZŠ a polročná priemerná známka v 9. ročníku ZŠ z nasledujúcich predmetov:   

 vyučovací jazyk 

 cudzí jazyk 

 dejepis 

 geografia 

 matematika 

 biológia 

 fyzika 

 chémia  

 informatika 
Informácie o prospechu sú súčasťou prihlášky uchádzača.                                                 
 
Započítavanie úspešnosti v testovaní žiakov deviatych ročníkov 
Úspešnosť v testovaní zo slovenského jazyka (resp. matematiky) bude spracovaná 
počítačovým programom tak, aby úspešnosť 100% bola započítaná 20 bodmi v každom 
predmete a úspešnosť 30% a menej bola započítaná 0 bodmi. Počet získaných bodov bude 
v rozmedzí 0 – 40 bodov za výsledky v Testovaní žiakov deviatych ročníkov ZŠ v obidvoch 
predmetoch. 
 
Započítavanie úspešnosti v predmetových olympiádach a súťažiach: 
celoštátne kolo: 1. – 3. miesto .......................................................................10 bodov 
úspešnosť v celoštátnom kole ........................................................................8 bodov 
krajské kolo: 1. – 3. miesto .............................................................................7 bodov 
úspešnosť v krajskom kole .............................................................................5 bodov 
okresné kolo: 1. – 3. miesto ............................................................................4 body 
úspešnosť v okresnom kole ............................................................................3 body 
 
Ak uchádzač riešil viac predmetových olympiád resp. súťaží bude zohľadnený najpriaznivejší 
výsledok. 
Pri započítavaní úspešnosti v súťažiach budeme brať do úvahy nasledovné predmetové 
olympiády a súťaže: 

 olympiády a súťaže v slovenskom a cudzom jazyku 

 olympiády z:         - geografie 
                                      - biológie 

                              - matematiky 
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                                          - fyziky 
                                      - chémie 

 recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín, 

 prípadne ďalšie ustanovené MŠVVaŠ SR, ktoré boli uskutočnené na úrovni okresu, 
kraja a vyšších kôl v školskom  roku  2014/2015, 2015/2016.  

   Umiestnenie je potrebné dokladovať originálom diplomu, resp. osvedčenia najneskôr 
do 20.4.2016, ak nebolo súčasťou prihláškových materiálov uchádzača potvrdených ZŠ. 

 
Kritéria prijatia uchádzača:  
Na štúdium v štvorročnom gymnáziu pre školský rok 2016/2017 bude prijatý ten uchádzač, 
ktorý sa v poradí úspešnosti na základe uvedených ukazovateľov umiestnil na 1. – 28. 
mieste, resp. ktorý splnil podmienku prijatia bez prijímacej skúšky. 
V prípade rovnosti bodov okolo spomínanej hranice budú pre prijatie uchádzača zohľadnené 
nasledovné dodatkové kritériá: 

1. prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie 
sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť 

2. prospech zo ZŠ 
3. výsledky prospechu v profilových predmetoch 
4. umiestnenie v súťažiach  

 
Poradie uchádzačov bude zostavené z výsledkov uchádzačov prihlásených na 1. a 2. termín 
prijímacích skúšok v zmysle kritérií.  
 
Konkrétne výsledky prijímacieho pokračovania budú zverejnené vo vývesnej tabuli na 
budove školy a na webovej stránke Gymnázia Karola Štúra v Modre www.gymmo.edu.sk, 
najneskôr 13.5.2016 o 15.00h.  
Rozhodnutia o prijatí vydá riaditeľka školy najneskôr 7 dní pred termínom konania 
prijímacích skúšok (§ 65 odst.7) tým uchádzačom, ktorí splnili podmienku prijatia bez 
prijímacej skúšky (minimálne 90% úspešnosť v každom predmete v Testovaní  žiakov 
deviatych ročníkov).  
Žiaci, ktorí absolvujú prijímacie pokračovanie s vykonaním prijímacej skúšky budú mať 
vydané rozhodnutia o prijatí  v zákonnom termíne do troch pracovných dní po vykonaní 
druhého termínu prijímacej skúšky (presný termín oznámi riaditeľka školy v deň prijímacích 
skúšok). Každému žiakovi bude zaslaná pozvánka i s oznámením kódu, pod ktorým bude 
uvedený jeho výsledok v poradí úspešnosti. 
V prípade, že si budú niektorí uchádzači umiestnení na 1. – 28. mieste aplikovať prijatie na 
druhú školu, kde splnili podmienky prijatia, prijme riaditeľka školy na uvoľnené miesta 
uchádzačov podľa poradia úspešnosti. 
 
Gymnázium Karola Štúra v Modre (§68 ost.3 zákona 245/2008 Z.z) uskutoční zápis 
prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí. Termín, miesto a spôsob 
zápisu na štúdium budú oznámené spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Ak sa uchádzač 
nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole je neplatné 
(§ 68, odst.3 zákona 245/2008). 
Podmienky, kritéria úspešnosti a kritéria prijatia  boli prerokované v pedagogickej rade školy 
dňa 7.marca 2016. 
 
V Modre    7.marca 2016 
 
 

                                                                                 Mgr. Danica Grnáčová 

                                                                              riaditeľka školy 

../2015_2016/www.gymmo.edu.sk
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Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka osemročného štúdia 
 pre školský  rok  2016/2017 

 
V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z § 62 – 68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z.z § 5 ods. 4 písm. a 
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 Rade školy pri 
Gymnáziu Karola Štúra v Modre so súhlasom zriaďovateľa stanovujem nasledovné kritériá 
a podmienky prijatia do osemročného štúdia  na našej škole. 
 
V školskom roku 2016/2017 otvárame jednu triedu prvého ročníka osemročného štúdia. 
Počet žiakov, ktorých možno prijať je 28. 
 
Prvý termín prijímacieho pokračovania . ...........................................  9.máj 2016  
Druhý termín prijímacieho pokračovania ............................................    12.máj 2016 
 
Uchádzači na štúdium na Gymnáziu Karola Štúra v Modre môžu byť prijatí na základe 
splnenia kritérií prijímacieho pokračovania s vykonaním prijímacej skúšky. 
 
V zmysle §65 odst.2 zákona 245/2008 určujem formu a obsah prijímacej skúšky 
nasledovne: 
Forma prijímacej skúšky: písomná skúška z jazyka slovenského a literatúry 
                                            písomná skúška z matematiky  
Obsah prijímacej skúšky: 
Slovenský jazyk a literatúra – písomná skúška bude obsahovať úlohy z gramatiky 
a literatúry v rozsahu platných učebných osnov pre ročníky 1 - 5 základnej školy schválených 
MŠVVaŠ SR a vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania v ZŠ. 
Matematika – písomná skúška bude obsahovať úlohy z aritmetiky a geometrie v rozsahu 
platných učebných osnov pre ročníky 1 - 5 základnej školy schválených MŠVVaŠ SR 
a štátneho vzdelávacieho programu  odboru vzdelávania v ZŠ. 
Žiakovi sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (pravítko, kružidlo).     
Každý žiak, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole v súlade s § 63 
odst.2, písm.b zákona 245/2008 (školský zákon) do 20.apríla 2016 bude pozvaný na 
prijímacie skúšky pozvánkou zaslanou minimálne 5 dní pred konaním skúšok (§ 66 odst.8). 
 
Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára 
nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť zákonným zástupcom žiaka najneskôr do 
8.00h v deň konania  prijímacej skúšky. 
Uchádzači, ktorí sa  nebudú môcť zúčastniť prijímacích skúšok v riadnom termíne majú 
možnosť vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne, ktorý určí riaditeľka školy. Počet 
prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených uchádzačov. Po vykonaní 
prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa výsledky zaradia medzi výsledky zatiaľ 
neprijatých uchádzačov a z takto vytvoreného poradia bude doplnený počet prijatých 
uchádzačov do počtu 28 v súlade so stanovenými kritériami. 
 Pri hodnotení výsledkov prijímacieho pokračovania budú zohľadnené nasledovné 
ukazovatele: 

1. Prospech zo ZŠ – 4. ročník (II. polrok), 5. ročník (I. polrok)   .......................20b 
2. Písomný prijímací test zo slovenského jazyka a literatúry . .........................40b 
3. Písomný prijímací test z matematiky  ...........................................................40b 
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K uvedeným výsledkom budú pridelené body za úspešné umiestnenie v predmetových 
súťažiach a olympiádach na úrovni obvodných a vyšších kôl  v maximálnom počte 10 bodov.  
 
Započítavanie úspešnosti v predmetových olympiádach a súťažiach: 
Okresné/obvodné kolo 1. miesto .......................................................................10 bodov 
Okresné/obvodné kolo 2. miesto..........................................................................8 bodov 
Okresné/obvodné kolo 3. miesto .........................................................................6 bodov 
úspešnosť v okresnom  kole ...............................................................................4 body 
úspešnosť v iných súťažiach ...............................................................................2 body 
 
Ak uchádzač riešil viacero predmetových olympiád a súťaží započíta sa mu najpriaznivejší 
výsledok. 
Pri započítavaní úspešnosti v predmetových súťažiach a olympiádach budeme brať do úvahy 
nasledovné olympiády a súťaže:  

 Olympiády a súťaže v slovenskom jazyku a literatúre, cudzích jazykoch 

 Olympiády a súťaže v matematike, geografii, biológii 

 Iné súťaže súvisiace s vyučovacím procesom na základných školách 
 
Kritéria prijatia uchádzača:  
Do prvého ročníka osemročného štúdia na Gymnáziu K. Štúra v Modre bude prijatý pre 
školský rok  2016/2017 ten uchádzač, ktorý splní podmienky úspešnosti: 
a/  minimálne 30%-ná úspešnosť v teste zo slovenského jazyka a literatúry                   
b/  minimálne 30%-ná úspešnosť z matematiky 
a ktorý sa v poradí úspešnosti stanovenom na základe uvedených kritérií umiestnil na  
1. – 28. mieste (max.).  
V prípade rovnosti bodov okolo spomínanej hranice sa budú zohľadňovať nasledovné 
kritériá: 

a)  úspešnosť v prijímacích testoch 
b)  úspešnosť v prijímacom teste z matematiky 
c) úspešnosť v prospechu zo ZŠ 

V prípade, že uchádzač bude aplikovať prijatie na druhú školu, kde splnil podmienky prijatia, 
riaditeľka školy prijme na uvoľnené miesta ďalších uchádzačov na základe poradia 
úspešnosti. 
 
Konkrétne výsledky prijímacieho pokračovania budú zverejnené vo vývesnej tabuli na 
budove školy a na webovej stránke Gymnázia Karola Štúra v Modre www.gymmo.edu.sk, 
najneskôr 13.5.2016 o 15.00h.  
Riaditeľka školy vydá  rozhodnutie o prijatí  do troch pracovných dní po druhom termíne 
prijímacích skúšok § 68, ods.2 zákona 245/2008 (presný dátum určí riaditeľka školy v deň 
prijímacích skúšok). 
 
Gymnázium Karola Štúra uskutoční zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 
osemročného štúdia. Termín, miesto a spôsob zápisu bude oznámený spolu s doručením 
rozhodnutia o prijatí. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie ktorým bol prijatý je neplatné 
(§68,odst.3 zákona 245/2008) 
Podmienky, kritéria úspešnosti a kritéria prijatia boli prerokované v pedagogickej rade školy 
dňa    7.marca 2016 . 
 
V Modre   7.marca 2016 

                                                                         Mgr. Danica Grnáčová 

                                                                              riaditeľka školy 
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