Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
Kritériá
pre prijímanie žiakov 5. ročníka základnej školy do prvého ročníka osemročného gymnázia
pre školský rok 2020/21
________________________________________________________________________________
Riaditeľka Gymnázia, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava v zmysle zákonov
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, č.71/1967 Z.z.
o správnom konaní (správny poriadok), č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s rozhodnutím
MŠVVAŠ SR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení
prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích
programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku
2019/20 a po prerokovaní pedagogickou radou školy stanovuje kritériá pre prijímacie konanie do
1.ročníka (prímy) osemročného gymnázia pre školský rok 2020/21 nasledovným spôsobom:
1. V školskom roku 2020/21 bude otvorená jedna trieda osemročného gymnázia. Termín
prijímacej skúšky: 15. 06. (prvý termín – pôvodne 11. 05.) resp. 18. 06. 2020 (druhý
termín – pôvodne 14. 05.) so začiatkom o 8.00 hod. (konkrétny termín prijímacej skúšky
zákonný zástupca uchádzača uviedol na prihláške na štúdium v strednej škole). Príslušný
termín (v súlade s uvedeným termínom na prihláške) bude uchádzačovi oznámený
prostredníctvom www.gympaba.sk a pozvánky na prijímaciu skúšku.
2. Forma skúšky: Všetci ţiaci, ktorí majú riadne zaregistrovanú prihlášku v zmysle vyššie
citovaných predpisov, konajú prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška pozostáva z vedomostnej
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (test č. 1) a z vedomostnej skúšky z matematiky (test
č. 2) v tomto poradí. Skúška z kaţdého predmetu trvá 45 minút (spolu 90 minút). Prestávka
medzi jednotlivými skúškami trvá aspoň 15 minút. Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo
vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ).
3. Za testy na prijímacej skúške moţno získať najviac 100 bodov (test č. 1 - 50 bodov, test č. 2 50 bodov). Ţiak úspešne absolvuje prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 20 bodov z testu č. 1
a zároveň minimálne 20 bodov z testu č. 2. Ak získa menej ako 20 bodov aspoň z jedného testu,
absolvuje prijímaciu skúšku neúspešne.
4. Hodnotenie výsledkov zo základnej školy - hodnotia sa výsledky uvádzané na prihláške na
štúdium za I. polrok 5. ročníka základnej školy. Ţiak môţe získať body za výsledky z nasledovných
predmetov
a. slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia a matematika. Kaţdý z uvedených predmetov
sa hodnotí nasledovným spôsobom: známka „1“ – 2 body, ostatné známky sa nebodujú.
Maximálny počet takto pridelených bodov je 8.
b. cudzí jazyk (hodnotí sa jeden cudzí jazyk - ten, z ktorého uchádzač má lepšie výsledky): známka
„1“ – 4 body, ostatné známky sa nebodujú.
Poznámka: ak ţiak nemá uvedenú niektorú známku na prihláške alebo niektorý predmet neabsolvoval, nezískava za
tento predmet ţiadny bod.

5. Hodnotenie výsledkov z predmetových súťaží – hodnotia sa individuálne výsledky
dosiahnuté v nasledovných predmetových olympiádach: slovenský jazyk, dejepis, geografia,
matematika, biológia, cudzie jazyky a súťaţ Pytagoriáda v ročníkoch 2018/19 a 2019/20. Výsledky
musí uchádzač preukázať prostredníctvom prihlášky na štúdium v strednej škole príp. originálom alebo
overenou kópiou diplomu (potvrdenia) vydaného organizátorom. Overenie môţe vykonať kmeňová
základná škola alebo organizátor prijímacej skúšky. Tieto materiály musia byť doručené do Gymnázia,
Pankúchova 6, Bratislava najneskôr 12. 06. 2020 (rozhoduje dátum doručenia). Maximálny počet bodov,
ktoré je moţné ţiakovi prideliť za všetky súťaţe v uvedených ročníkoch spolu je 20. Body sa budú
prideľovať podľa nasledovnej tabuľky:

Organizačná úroveň súťaţe
celoštátne kolo
krajské kolo
obvodné / okresné kolo

1. - 3. miesto
15
10
5

6. Celkový počet bodov pridelených ţiakovi, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku sa
vypočíta ako súčet bodov získaných na prijímacej skúške, bodov získaných za výsledky zo
základnej školy a bodov za predmetové súťaţe (maximálne 132 bodov).
7. Podmienky prijatia:
Zostaví sa poradie uchádzačov, ktorí prijímaciu skúšku vykonali úspešne na základe súčtu
získaných bodov v klesajúcom poradí. Do prvého ročníka 8-ročného štúdia bude možné prijať
najviac 19 žiakov. V prípade rovnosti bodov v poradí ţiakov, sa uprednostní uchádzač podľa
nasledovných kritérií:
zmenená pracovná schopnosť ţiaka (§ 67 ods. 3 zákona č. 245 / 2008, vyţaduje sa lekárske
potvrdenie, doručené zákonným zástupcom ţiaka na riaditeľstvo školy najneskôr 3 pracovné dni pred
konaním prijímacej skúšky),
b) väčší bodový zisk za prijímaciu skúšku,
c) väčší bodový zisk za test č. 1,
d) väčší bodový zisk za test č. 2,
e) väčší bodový zisk za úlohu č. 1 testu č. 1.
a)

8. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené najneskôr do 24. júna 2020 na webovej stránke
školy (www.gympaba.sk). Tento zoznam žiakov bude anonymný, identifikáciu uchádzača
umoţní jemu pridelený externý kód, ktorý bude zákonnému zástupcovi oznámený prostredníctvom
pozvánky na prijímaciu skúšku. V tomto zozname budú uvedení úspešní a neúspešní uchádzači
o štúdium, pričom úspešní uchádzači budú zoradení podľa celkového počtu získaných bodov
a rozdelení na prijatých uchádzačov a neprijatých uchádzačov pre nedostatok miesta. Rozhodnutie
o prijatí alebo neprijatí ţiaka bude zákonnému zástupcovi ţiaka doručené cez informačný systém
školy (Edupage) alebo prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
9. Prípadnú neúčasť ţiaka na prijímacej skúške zo závaţných dôvodov (choroba, dlhodobý pobyt
mimo územia SR) ospravedlňuje zákonný zástupca uchádzača osobne najneskôr do 800 hod. v deň
konania prijímacej skúšky na riaditeľstve školy a zároveň prinesie platný doklad preukazujúci
dôvod neúčasti. Počet prijatých ţiakov sa potom zníţi o počet takto ospravedlnených neprítomných
uchádzačov. Títo vykonajú dodatočnú prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. Výsledky tých
ţiakov, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku v náhradnom termíne, budú zaradené do
vytvoreného poradia neprijatých uchádzačov. Z takto vzniknutého poradia bude prijatý potrebný
počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.
10. Tieto upravené kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené na pedagogickej
porade dňa 25. 05. 2020.

Bratislava, 25. 05. 2020
PaedDr. Zuzana Butler
riaditeľka školy

