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Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho 

programu pre šk. rok 2022/2023 

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium 
 

V zmysle zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

v súlade s usmernením prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2022/2023 

MŠVVaŠ SR z 12. januára 2022 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26. januára 

2022 stanovuje kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho 

programu takto : 

 

Podmienky na zaradenie uchádzača do prijímacieho konania 

 V zmysle § 62 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) v platnom znení sa 

prijímacích skúšok môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie. 

 Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky je do 20. marca 2022. Prihlášku 

možno podať:  

- elektronicky ( zadáva sa v systéme EduPage) bez elektronického podpisu občianskym 

preukazom, alebo 

- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR ( od 01. januára 2022 s podpismi oboch 

zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa 

zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto 

skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.  

 

Počet miest na prijatie: 20 

 

Termíny konania prijímacích skúšok: 

 I. kolo  1. termín    02.05.2022 

   2. termín    09.05.2022 

 

Prijímacia skúška prebieha formou písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry a 

z matematiky. Obsahom  PS je učivo určené ŠVP ISCED 1 a ISCED 2 (1. – 5. ročník ZŠ). Doba 

trvania skúšky je 45 minút z každého predmetu. 

Žiaci  so zdravotným znevýhodnením budú mať na základe odporúčania  CPPPaP 

upravenú formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 

Odporúčanie je potrebné doručiť do školy spolu s prihláškou.  

 

a) Hodnotenie prijímacích skúšok: 

− test zo slovenského jazyka – maximálne 20 bodov, 

− test z matematiky – maximálne 20 bodov. 

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z každého predmetu získa aspoň 5 bodov. 
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b) Hodnotenie umiestnenia v olympiádach a súťažiach 

 Žiak môže získať body, ak je úspešným riešiteľom predmetových olympiád 

podľa nasledovného kľúča: 

 

Umiestnenie 
1. – 5. 

miesto 

1. – 3. 

miesto 

4. – 5. 

miesto 

Úspešný riešiteľ/ 

zvláštne ocenenie 

Krajské/vyššie 10 - - 8 

Okresné/obvodné - 8 5 3 
 

Ak žiak získal ocenenia v športových, umeleckých a technických súťažiach ako 

jednotlivec, získava body podľa nasledovného kľúča: 

1. – 3. miesto v krajskom a vyššom kole  10 bodov; 

1. – 3. miesto v okresnom kole     5 bodov. 

Zákonný zástupca uchádzača o štúdium bol povinný doručiť doklad o umiestnení 

(diplom, oficiálnu výsledkovú listinu alebo kópie overené riaditeľom ZŠ) spolu s prihláškou 

na štúdium.  

Bodujú sa dve najvyššie dosiahnuté umiestnenia získané v školských rokoch 2020/2021 

a 2021/2022.  

c) Poradie žiakov, na základe ktorého budú prijímaní na štúdium, sa určí po sčítaní 

bodov dosiahnutých z prijímacej skúšky z matematiky a slovenského jazyka 

a z preferenčných bodov získaných za predmetové olympiády a súťaže. 

 

d) Záverečné ustanovenia 

Do 1. ročníka osemročného štúdia v školskom roku 2022/2023 budú prijatí tí uchádzači, 

ktorí sa v celkovom poradí uchádzačov umiestnia na 1. – 20. mieste. 

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 5. ročníka ZŠ, ktoré žiak preukáže na 

začiatku štúdia na SŠ.  

Pri rovnakom počte bodov má pri prijatí prednosť žiak, ktorý:  

a) má zmenenú pracovnú schopnosť; 

b) má lepšie výsledky v prijímacích skúškach; 

c) má lepšie výsledky v olympiádach a súťažiach. 

 

Výsledková listina bude zverejnená na výveske školy a na webovom sídle školy 

www.gsfalev.sk  I. kolo najneskôr do 18.05.2022 

Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania, doručí jeho 

zákonný zástupca lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho konania (doklad od 

lekára nesmie byť starší ako 3 dni). 

Ospravedlnenému uchádzačovi určí riaditeľka školy náhradný termín konania 

prijímacej skúšky. Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených 

neprítomných uchádzačov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne bude 

uchádzač zaradený do poradia podľa získaných bodov.  

http://www.gsfalev.sk/
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Rozhodnutie o prijatí bude uchádzačovi o štúdium doručené naskenovaním 

prostredníctvom EduPage, emailovej adresy alebo elektronickej schránky zákonného zástupcu 

maloletého uchádzača po zverejnení výsledkov prijímacieho konania. 

Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 písomne potvrdí škole prijatie na 

vzdelávanie. 

Písomné potvrdenie osobnou účasťou sa uskutoční v termíne 19.  – 23. mája 2022 od 

10,00 hod. do 15,00 hod. v budove školy. 

Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí 

uchádzača na štúdium stráca platnosť.  

Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca uchádzača 

môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

 

 

Levoča, 23. 02. 2022 

 

PaedDr. Marta Zabielna, PhD. 

riaditeľka školy 

 

 


