
            
 

 Kritériá prijímacieho  konania pre školský  rok 2021/2022 
 

         Riaditeľka Gymnázia Boženy Slančíkovej–Timravy v Lučenci v súlade s § 65 Zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov           

( ďalej školský zákon), s Rozhodnutím ministra zo 4. 1. 2021, z 26. 1. 2021 a Usmernením pre 

výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre 

prijímacie skúšky na stredné školy 2021 (23.2.2021) určuje podmienky a kritériá prijímacieho konania 

pre 1. ročník :  

 

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium                              4-ročné štúdium 

Počet tried: tri      Počet prijatých žiakov: 72 

 

Termíny prijímacej skúšky: 
 1. termín –  3. máj 2021 

 2. termín- 10. máj 2021 

 

Pri posudzovaní uchádzačov sa budú brať do úvahy nasledovné podmienky:  

 

1. Výsledok prijímacích skúšok  

      Prijímacia skúška pozostáva z overenia znalostí:  

1. Matematika - didaktický test, forma písomná, čas skúšky 60 min., maximálny počet 

získaných bodov 40 

2. slovenský jazyk a literatúra -  forma skúšky písomná, čas skúšky 45 min., maximálny počet 

získaných bodov 40. 

Žiak nevyhovel prijímacej skúške a nemôže byť prijatý na štúdium, ak dosiahol v jednom 

z predmetov (MAT, SJL) v písomnej skúške menej ako 10 bodov. Pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 

 

2. Prospech uchádzača na ZŠ v prvom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ z týchto 

predmetov: SJL, DEJ, GEG, MAT, FYZ, CHE, BIO, cudzí jazyk  / ich súčet /. Pri dvoch 

cudzích jazykoch sa započíta lepší výsledok. 

Súčet známok Pridelené body  Súčet známok Pridelené body 

16 40  23-24 15 

17 35  25-26 10 

18 30  27-28 5 

19-20 25  29 a viac 0 

21-22 20    

 

3. 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 v  9. ročníku v olympiádach zo 

SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, 

Technickej olympiáde, Pytagoriáde, Astronomickej súťaži „Čo vieš o Hviezdach“ a 

Hviezdoslavovom Kubíne. Žiadame dokladovať umiestnenie výsledkovou listinou. V každej 

olympiáde berieme do úvahy dosiahnutý  najvyšší úspech. 

 

Umiestnenie Krajské kolo Okresné kolo 

1. miesto 100 bodov 80 bodov 

2. miesto 90 bodov 70 bodov 

3. miesto 80 bodov 60 bodov 

4. miesto 70 bodov 50 bodov 

5. miesto 60 bodov 40 bodov 



 

4. Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia (súťaž 

jednotlivcov resp. dvojíc, uvedených v sprievodcovi školským rokom 2020/2021). Žiadame 

dokladovať umiestnenie výsledkovou listinou. Žiak môže získať maximálne 30 bodov. 

 

Umiestnenie  Krajské kolo Okresné kolo 

1. miesto 30 bodov 25 bodov 

2. miesto 25 bodov 21 bodov 

3. miesto 20 bodov 17 bodov 

4. miesto 15 bodov 13 bodov 

5. miesto 10 bodov 9 bodov 

 

Hodnotený je jeden najlepší výkon žiaka za jeden školský rok. Berie sa do úvahy siedmy, 

ôsmy a deviaty ročník. Body sa pridelia za najvyšší dosiahnutý úspech v športovej oblasti v 

jednom školskom roku.  
 

5. Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia. Úspechy budú počítané z umeleckých 

súťaží, ktoré sú organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky alebo uvedené v sprievodcovi školským rokom 2020/2021. Žiadame dokladovať 

umiestnenie výsledkovou listinou.  

Umiestnenie  Krajské kolo Okresné kolo 

1. miesto 30 bodov 25 bodov 

2. miesto 25 bodov 21 bodov 

3. miesto 20 bodov 17 bodov 

4. miesto 15 bodov 13 bodov 

5. miesto 10 bodov 9 bodov 

Hodnotený je jeden najlepší výkon žiaka za jeden školský rok. Berie sa do úvahy siedmy, 

ôsmy a deviaty ročník. Body sa pridelia za najvyšší dosiahnutý úspech v umeleckej oblasti 

v jednom školskom roku. 

6. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka započítame do celkového hodnotenia strednej 

školy do 10. miesta maximálne 50 bodov. (Olympiády viď. 3, športová súťaž viď. 4, umelecká 

súťaž viď. 5) 

Umiestnenie  Medzinárodné umiestnenie Celonárodné umiestnenie 

1. miesto 50 bodov 40 bodov 

2. miesto 48 bodov 38 bodov 

3. miesto 46 bodov 36 bodov 

4. miesto 44 bodov 34 bodov 

5. miesto 42 bodov 32 bodov 

6. miesto 40 bodov 30 bodov 

7. miesto 38 bodov 28 bodov 

8. miesto 36 bodov 26 bodov 

9. miesto 34 bodov 24 bodov 

10. miesto 32 bodov 22 bodov 

 

 Započítava sa úspešnosť v celoštátnych, resp. medzinárodných umeleckých, recitačných a 

športových súťažiach jednotlivcov resp. dvojíc, uvedených v sprievodcovi školským rokom 

2020/2021.  Žiadame dokladovať umiestnenie výsledkovou listinou 

 

 

 



7. Pri rovnosti celkového súčtu bodov  budú prednostne prijatí: 

 

a/   uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou v súlade s par. 67 odst. 3 škol. zákona 

 b/   uchádzači, ktorí získali väčší počet bodov na prijímacej skúške  

 c/   uchádzači, ktorí majú väčší počet bodov  z matematiky na prijímacej skúške   

 d/   uchádzači, ktorí majú menší súčet známok z matematiky za 8. a 9. ročník ZŠ 

 

Požadované doklady o úspešnosti na olympiádach a súťažiach je potrebné doložiť 

spolu s prihláškou. 

 
                           

 

 

 

 

                                                                                                    ……………………….. 

V Lučenci dňa 23.02.2021                        Mgr. Helena Maráková        

                                                               riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


