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Gymnázium Janka Matúšku 

Štvrť SNP 1004/34 | 924 01 Galanta | Slovenská republika 

              

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2022/2023 

Študijný odbor – zameranie: 79 02 J – gymnázium 

EDUID školy: 100001978 

 

  Riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante v zmysle zákonov NR SR č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) a po prerokovaní 

pedagogickou radou stanovuje kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného 

gymnaziálneho štúdia na školský rok 2022/2023 nasledovne: 

 

A) PRIJÍMACIE  KONANIE 

 

 V školskom roku 2022/2023 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, predpokladaný počet 

prijatých žiakov podľa plánu výkonov bude 42. Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 2.mája 

2022 (1. kolo 1 termín) a dňa 9. mája 2022 (1. kolo druhý termín ) v priestoroch Gymnázia 

Janka Matúšku v Galante.   

Uchádzač o štúdium v 4-ročnom vzdelávacom programe gymnázium alebo zákonný zástupca 

neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy do 20. marca 

2022 elektronickou formou (eŠkola, EduPage), alebo listinnou formou (poštou alebo osobne). 

Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené 

prihlášky na štúdium (telefón, e-mail, atď.) na strednej škole budú doručené riaditeľstvu 

gymnázia. 

Uchádzači o štúdium budú prijímaní na základe výsledkov na Testovaní 9, výsledkov 

prijímacej skúšky, výsledkov dosiahnutých počas štúdia na základnej škole, výsledkov 

dosiahnutých v súťažiach a olympiádach uvedených v týchto kritériách a úspešnom ukončení 

základnej školy, čo je uchádzač povinný dokladovať bez vyzvania pri nástupe na štúdium. 

 

B) KRITÉRIÁ  NA  PRIJÍMANIE  UCHÁDZAČA 

 

1) Prijatie na štúdium bez vykonania prijímacích skúšok: 

V zmysle §65 ods. 5 písm. a) zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) žiak, ktorý 

v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Ak počet takýchto 

uchádzačov bude viac ako plán výkonov (42), všetci uchádzači na štúdium na Gymnázium 

Janka Matúšku v Galante vykonajú riadne prijímacie skúšky a budú prijímaní na základe 

horeuvedených výsledkov v prijímacom konaní.  

Podľa § 65 ods. 8 školského zákona riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez 

prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. Uchádzač, 

ktorého výsledok z testovania T9 nebude mať gymnázium k dispozícii najneskôr 7 dní pred 

konaním prijímacej skúšky, vykoná povinne prijímacie skúšky v zmysle § 65 ods. 8 zákona č. 

245/2008 Z.z. 

 

2) Prijatie na štúdium na základe vykonania prijímacích skúšok: 

O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu 

získaných bodov za:  
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Študijné výsledky - prospech na ZŠ:     

 Uchádzač môže dosiahnuť maximálne 20 bodov za študijné výsledky zo ZŠ. Do úvahy 

sa berú koncoročné známky z 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka ZŠ len z vyučovacích 

predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, 

biológia, dejepis, geografia a to nasledovne: za súčet známok zo všetkých ročníkov  

získa 20 bodov a za každé navýšenie súčtu zámok o jednu navyše stráca jeden bod 

(pozri tabuľku nižšie). V prípade, že v rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 

2020/2021 a 2021/2022 bol niektorý z predmetov akceptovaných pri prijímacom 

konaní hodnotení slovne „absolvoval/a“, alebo sa v danom ročníku nevyučoval, tak sa 

hodnotenie tohto predmetu u žiadneho z uchádzačov o štúdium  nebude započítavať 

do celkového hodnotenia. 

 

Súčet známok 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 atď. 

Počet bodov  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 atď. 

 

 Nebude prijatý žiak, ktorý má zníženú známku zo správania na stupeň dobrý a horšiu. 

 

Za výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach: 

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v školskom roku 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021 v 

každom druhu olympiády (slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, chémia, 

biológia, geografia, olympiády z cudzích jazykov, recitačné súťaže – Hollého pamätník 

a Hviezdoslavov Kubín, športové súťaže, výtvarná a hudobná činnosť, tanec) v 

okresnom kole (alebo v regionálnom kole, ktoré je na úrovni okresného kola), krajskom kole 

alebo v celoslovenskom kole. 

Započítava sa jedno umiestnenie, v ktorom žiak získal najviac bodov. Originál dokladu o 

umiestnení alebo kópiu potvrdenú riaditeľom školy predloží zákonný zástupca s prihláškou do 

20.03.2022. Potvrdenia zo ZŠ sa nebudú brať do úvahy. 

Spôsob bodovania      Okres  Kraj  Slovensko    

    1. miesto        5 bodov 10 bodov 20 bodov  

                                2. miesto        4 body  8 bodov 15 bodov 

                                   3. miesto        3 body       6 bodov 10 bodov 

Čestné uznanie / Cena poroty  3 body  6 bodov 10 bodov 

  

Na základe uvedených kritérií sa vyhotoví poradie uchádzačov podľa klesajúceho bodového 

zisku.  

Pri rovnosti počtu bodov má prednosť:  

a) žiak so ZPS (§ 67 ods. 3 školského zákona), 

b) žiak s lepším výsledkom z prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, 

c) žiak s lepším výsledkom z prijímacích skúšok z matematiky, 

d) žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z Testovania 9, 

e) žiak s väčším počtom bodov z pravopisného cvičenia zo slovenského jazyka na prijímacích 

skúškach. 

 

Na základe tohto poradia bude prijatých 42 žiakov s najvyšším bodovým ohodnotením. 

2) Žiak vyhovie podmienkam prijatia, ak z písomných skúšok (slovenský jazyk a matematika) 

získa spolu najmenej 30 % z celkového počtu bodov. Písomné skúšky sú 60 minútové. Žiak 

môže používať len písacie potreby.  

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na 

ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 školského zákona) na základe vyjadrenia Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, nie staršie ako dva roky. Príslušné 
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doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú 

akceptované.  

 

3) Žiak splnil kritérium prijatia, ak úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky a získal taký 

celkový súčet bodov podľa týchto kritérií, že vo výsledkovej listine vyhotovenej z oboch 

skúšobných termínov prvého kola sa umiestnil na 1. až 42. mieste. Žiak nesplnil kritérium 

prijatia, ak sa v celkovom poradí vo výsledkovej listine umiestnil na 43. mieste alebo na 

mieste s vyšším poradovým číslom. Žiak nevyhovie podmienkam prijatia, ak získa z oboch 

predmetov prijímacej skúšky spolu menej ako 30 % z celkového počtu bodov. V takomto 

prípade, nakoľko nebola splnená nutná podmienka prijatia, nie je možné žiaka zapísať na 

štúdium ani v prípade posunutia poradia úspešných uchádzačov.  

 

4) Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.  

Rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania 

zákonnému zástupcovi žiaka bude doručené elektronickou formou. 

Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona o osobných údajoch žiakov nahradené 

kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený a zaslaný v pozvánke žiakom na prijímacie skúšky. 

Poradie uchádzačov bude zverejnené vo vývesnej tabuli vo vchode gymnázia a na webovom 

sídle školy dňa 18.5.2022. 

 

Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole 

prijatie na vzdelávanie.  Môže ho doručiť škole odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu (riadne podpísané) alebo poštou na adresu strednej školy, alebo 

osobne. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.   

Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium na všetky 

stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý a nechce na týchto školách nastúpiť na štúdium. 

Zákonný zástupca uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí 

elektronickou formou mailom, osobne, alebo poštou do 5 dní od doručenia rozhodnutia. 

Ak vzniknú voľné miesta, bude sa pokračovať v poradovníku na základe odvolaní zákonných 

zástupcov uchádzačov o štúdium. 

 

5) Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi 

jeho zákonný zástupca túto skutočnosť najneskôr v deň konania skúšok do 08,00 hod. 

a zároveň môže požiadať o umožnenie vykonať skúšku v náhradnom termíne s priložením 

potvrdenia o dôvode neúčasti. Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej skúšky 

a v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do I. ročníka 4-ročného 

štúdia.  

 

Kritériá na prijatie uchádzačov na školský rok 2021/2022 boli prerokované a schválené na 

pedagogickej rade dňa 21.2.2022. 

 

V Galante dňa 21.2.2022.     

 

 

         PaedDr. Peter Černý, PhD. 

                  riaditeľ školy 

 


