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Podmienky a kritériá prijímacieho konania  

do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2021/2022. 

V súlade s § 65 a §66 Zákona č 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní určujem tieto 

podmienky a kritériá prijatia  

na denné štúdium do 1. ročníka štvorročného gymnázia. 

 V školskom roku 2021/2022 otvárame na našej škole jednu triedu štvorročného štúdia s počtom 

žiakov 17. Vyučujú sa dva cudzie jazyky: anglický jazyk a nemecký / francúzsky jazyk. Na štúdium sú 

prijímaní uchádzači z katolíckych rodín, uchádzači iného vierovyznania ako i uchádzači bez 

vierovyznania, ktorých zákonní zástupcovia súhlasia s výchovným zameraním a pôsobením školy. 

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021.  

 

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín -  3. máj 2021  2. termín -  10. máj 2021 

 

Prijímacia skúška sa bude konať písomnou formou z dvoch profilujúcich predmetov –   matematiky a 

zo slovenského jazyka a literatúry. Skúška z každého predmetu bude trvať 60 minút. Obsahom 

prijímacej skúšky bude učivo matematiky a slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učebných osnov 

pre 1. až 9. ročník základnej školy. 

 Uchádzači budú prijatí po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky podľa poradia určeného 

súčtom získaných bodov v každom predmete. Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je 

získanie minimálne 55 % bodov z celkového počtu bodov v každom predmete. Maximálny počet 

bodov v matematike i v slovenskom jazyku a literatúre je rovnaký. 

Pri rovnakom počte získaných bodov bude prednostne prijatý žiak, ktorý:  

- má v 1. polroku  9. ročníka lepší priemerný prospech, 

- v šk. roku 2020/2021 sa umiestnil v okresnom alebo vyššom kole predmetových olympiád na 1. 

až 3. mieste. 

Neúčasť uchádzača na prijímacej skúške zo závažných dôvodov musí zákonný zástupca 

oznámiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Poradie uchádzačov podľa prideleného kódu bude zverejnené  podľa §68 Zákona č 245/2008 Z. 

z.  o výchove a vzdelávaní najneskôr 20. mája 2021.  

V Bratislave, 10. februára 2021      

Mgr. Jacek Chaciński 

riaditeľ školy 

 


