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KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV
do 1. ročníka gymnázia na školský rok 2020/2021
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o organizácii a hodnotení
prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J - gymnázium
ZAMERANIE : všeobecné zameranie
POČET ŽIAKOV : podľa rozhodnutia BBSK v školskom roku 2020/2021 môže škola
prijať do 1. ročníka 110 žiakov.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Prijímacieho konania sa zúčastnia všetci žiaci, ktorých zákonní zástupcovia podajú
v stanovenom termíne prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorý ju následne zašle
na Gymnázium A. Sládkoviča najneskôr do 21.5.2020.
1.2. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý
uchádzač, ktorý v školskom roku 2019/2020 získal nižšie stredné vzdelanie podľa
zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.
1.3. Riaditeľka gymnázia po prerokovaní v pedagogickej rade školy určila upravené
kritériá prijímacieho konania podľa profilácie školy na základe Rozhodnutia ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29.4.2020.
2. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača
2.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podá do 21. mája 2020
prihlášku na vzdelávanie na Gymnázium A. Sládkoviča. Prihlášku na vzdelávanie
doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (sekretariat@gasbb.sk) alebo poštou
na adresu strednej školy. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis
zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
2.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. 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. 1, pozri tiež 3.2.
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2.3. 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 (iveta.vrablova@gasbb.sk) alebo
poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
2.4. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý rozhodnutím riaditeľky na
Gymnázium A. Sládkoviča do 29.5.2020 a má záujem pokračovať v štúdiu na
Gymnáziu A. Sládkoviča, môže podať odvolanie do 5.6.2020. Odvolanie môže
poslať prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu Gymnázia A. Sládkoviča.
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole, pozri tiež bod 3.4.
2.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, ktorý nebol prijatý na
žiadnu SŠ, môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie
konanie na nenaplnený počet miest v prípade, že Gymnázium A. Sládkoviča
vyhlási druhý termín prijímacieho konania. Pozrite tiež bod 3.6.
2.6. 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. Napr. potvrdenia z CPPPaP.
2.7. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa
pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. Napr.
potvrdenia od lekára.
2.8. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 2.6. a 2.7.
3. Riaditeľka gymnázia
3.1. Riaditeľka gymnázia rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania a do 29. mája 2020 zverejní zoznam prijatých uchádzačov na
webstránke školy (gasbb.edupage.org) alebo na dverách hlavného vchodu do budovy
Gymnázia Andreja Sládkoviča.
3.2. Riaditeľka gymnázia najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie
o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Rozhodujúci je dátum
doručenia strednej škole.
3.3. Riaditeľka gymnázia do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet
voľných miest na webstránke školy (gasbb.edupage.org) alebo na dverách hlavného
vchodu do budovy Gymnázia Andreja Sládkoviča.
3.4. Riaditeľka gymnázia do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho
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konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu,
pozri 2.4.
3.5. Riaditeľka gymnázia najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried
na webovom sídle strednej školy alebo na dverách hlavného vchodu do budovy
Gymnázia Andreja Sládkoviča.
3.6. Riaditeľka gymnázia do 15. júna 2020 rozhodne o prijímacom konaní na nenaplnený
počet miest.
3.7. Riaditeľka gymnázia uskutoční do 23. júna 2020 prijímacie konanie na nenaplnený
počet miest a odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný
zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné
potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Rozhodujúci je dátum doručenia
strednej škole, pozri 2.5.
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Kritériá prijímacieho konania
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka.
1.1.
Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 5.(4-x).(4-x) kde x je známka
• Slovenský jazyk a literatúra
• Matematika
1.2.
Profilové predmety :
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 3.(4-x).(4-x) kde x je známka
•
•
•

Anglický jazyk
Biológia
Dejepis

1.3.
Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 2.(4-x).(4-x) kde x je známka
•
•
•
•
•

Cudzí jazyk
Chémia
Geografia
Fyzika
Informatika

2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
3.1.Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.
mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO,
GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
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Tabuľka č. 1 – Bodové hodnotenie olympiád
Úroveň
okresné kolo

Umiestnenie- počet bodov
1.miesto - 10 bodov
2.miesto - 7 bodov
3.miesto - 5 body
4. miesto - 3 body
5. miesto - 1 bod
1.miesto - 20 bodov
2.miesto - 15 bodov
3.miesto - 10 bodov
4. miesto - 5 bodov
5. miesto - 3 body

krajské kolo

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia v akejkoľvek oblasti v školskom roku
2018/2019 a 2019/2020.
Tabuľka č.2. – Bodové hodnotenie celonárodných a medzinárodných súťaží
Úroveň
Celonárodné
a medzinárodné

Umiestnenie- počet bodov
1.miesto - 3.miesto - 40 bodov

3.3. Vlastné kritérium
Úspešné vykonanie certifikovanej skúšky z cudzieho jazyka ANJ na úrovni A2 a vyššie –
20 bodov, NEJ, FRJ, RUJ na úrovni A1 a vyššie – 20 bodov.
Úspešnú účasť v predmetových olympiádach alebo celonárodnej či medzinárodnej
súťaži, resp. diplom alebo iný doklad o získaní medzinárodného certifikátu je nutné
doložiť poštou alebo osobne spolu s prihláškou do 21.5.2020. Doklad musí obsahovať
pečiatku príslušnej organizácie a podpis zodpovedného pracovníka. Na doklade musí
byť jednoznačne uvedené, že ide o okresné a krajské kolo olympiády, celoslovenské
alebo medzinárodné kolo súťaže, resp. medzinárodný certifikát. Predložené doklady
nebudú uchádzačom vrátené, nakoľko sú súčasťou dokumentácie prijímacích skúšok.
V prípade viacnásobného umiestnenia sa započíta len jedno najvyššie hodnotenie.

3.4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a/ 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 prednostne
prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
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b/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
c/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria
V prípade otázok a nejasností k prijímaciemu konaniu sa môžete informovať mailom alebo
telefonicky (zástupkyňa riaditeľky školy – Ing. Iveta Vrábľová – mail
iveta.vrablova@gasbb.sk; mobil 0904 704 302).
Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované v pedagogickej rade konanej online dňa
6.5.2020 a nadobúdajú platnosť dňa 7.5.2020. Sú platné len pre prijímacie konanie pre
školský rok 2020/2021 v čase mimoriadnej situácie.

V Banskej Bystrici, dňa 6.5.2020

PhDr. Iveta Onušková
riaditeľka školy
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Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.
___________________________________________________________________
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18
97401 Banská Bystrica
V ............................................., dňa ......................
Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Môj syn/dcéra _________________________________, dátum narodenia _______________,bol/bola prijatý/á
na Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
1.

Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium v odbore:
_________________________________ .


Potvrdzujem, že môj syn/dcéra si zároveň vyberá 1 z nasledujúcich predmetov:
 etická výchova
 náboženská výchova – Rímskokatolícka cirkev
 náboženská výchova – Evanjelická cirkev augsburského vyznania



Potvrdzujem, že môj syn/dcéra si vyberá 1 z nasledujúcich druhých cudzích jazykov:
 nemecký jazyk
 ruský jazyk
 francúzsky jazyk

2.

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

Telefón
048/4153240
048/4124283

IČO
160521

E-mail
sekretariat@gasbb.sk

Internet
www.gasbb.edupage.org

