
 Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany 
 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov  

do 1. ročníka 8-ročného študijného odboru 7902 J gymnázium  

pre školský rok 2021/2022  

 
  Na základe § 62 - 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. (4) písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 

26. januára 2021, na základe Usmernenia ministra školstva, vedu, výskumu a športu pre 

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

prijímacie skúšky na stredné školy v roku 2021 zo dňa 23. 2. 2021, po prerokovaní v pedagogickej 

rade dňa 22. februára 2021, po hlasovaní (per rollam) 25. februára 2021, po vyjadrení  Rady školy 

pri Gymnáziu, Komenského 13, 082 71 Lipany dňa 25. februára 2021 (per rollam) riaditeľka školy 

určuje tieto kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 8-ročného študijného odboru 7902 J 

gymnázium pre školský rok 2021/2022: 

 
 

I.  Všeobecné údaje 
 

1. Riaditeľka školy prijme na štúdium do 1. ročníka gymnázia pre školský rok 

2021/2022 - 22 žiakov.  
2. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 5. ročníka ZŠ, ktorých riadne vyplnené prihlášky na 

štúdium budú doručené riaditeľke školy do 16. apríla 2021.  

Forma prihlášky je možná: 

 elektronická (zadáva sa v systéme aScAgenda) bez podpisu zákonného zástupcu alebo 

 listinná (papierová) v tlačenej forme s podpisom zákonného zástupcu. 

Riaditeľka školy bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené 

riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe podpísané 

riaditeľom školy. K prihláške sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

žiaka. 

3. Termíny prijímacej skúšky: I. termín - 3. máj 2021 a II. termín - 10. máj 2021.  

4. Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

5. Všetci uchádzači o štúdium sa zúčastnia prijímacích skúšok, ktoré budú pozostávať 

z písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

6. Obsah a rozsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 1 (1. – 4. ročník ZŠ).  

 

II.  Určenie poradia v prijímacom konaní 
 

1. Riaditeľka školy prijme v prijímacom konaní 22 žiakov na základe poradia uvedeného vo 

výsledkovej listine prijímacieho konania. Výsledok a poradie žiakov, na základe 

ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe súčtu bodov získaných 

za: 

A/ prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry (maximálne 40 bodov) 

a matematiky (maximálne 40 bodov); 

 

B/ za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach 

(maximálne 20 bodov). 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je 100 bodov. 

 

Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach v 1. 

až 5. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:   

 za jednu súťaž v príslušnom školskom roku (zohľadňuje sa 1. - 5. ročník);   

o obvodné, okresné a regionálne kolo – 1. až  3. miesto, resp. ak je žiak 

úspešným riešiteľom: 1 bod; 

o krajské, celoštátne a vyššie kolo – 1. až 3. miesto, resp. ak je žiak 

úspešným riešiteľom: 2 body; 



 za  dve a viac súťaží v príslušnom školskom roku (zohľadňuje sa 1. – 5. ročník):    

o obvodné, okresné a regionálne kolo - 1. až 3. miesto, resp. ak je žiak 

úspešným riešiteľom: 3 body; 

o  krajské, celoštátne a vyššie kolo- 1. až 3. miesto, resp. ak je  žiak 

úspešným riešiteľom: 4 body. 

Riaditeľom ZŠ overený doklad o umiestnení žiaka (diplom, výsledkovú listinu alebo 

potvrdenie o umiestnení) zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou, resp. 

doručí do 30. apríla 2021 do 12.00 hod. riaditeľke gymnázia. 

2. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete získa 

aspoň 12, t. j. 30 % bodov. 

3. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať: 
a) zmenená pracovná schopnosť (písomné potvrdenie všeobecného lekára pre deti 

a dorast alebo písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

doručené zákonným zástupcom do 10. mája 2021), 

b) vyšší počet bodov z testu z matematiky, 

c) vyšší počet bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry, 

d) vyššie umiestnenie v predmetových olympiádach a v individuálnych súťažiach, 

e) dosiahnutý priemerný prospech počas štúdia v ZŠ. 

4. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia spolu s prihláškou 

príslušné potvrdenie od špeciálneho pedagóga. Prijímacie skúšky pre takýchto uchádzačov 

budú prispôsobené v zmysle príslušných predpisov. 

 

III. Rozhodnutie o prijatí 

 

Riaditeľka školy do 13. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania. 

 

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

 

Riaditeľka školy do 13. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 

školy www.gymlipany.edu.sk a na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.  

Osobný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacieho konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 a ďalšie informácie prijímacieho konania, budú odoslané 

uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 23. apríla 2021.  

Riaditeľka školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky. 

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať 

v stanovenom termíne odvolanie. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo v rámci odvolacieho 

konania podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

o odvolaní rozhodnúť sama v rámci autoremedúry do 31. mája 2021.  

 

V.  Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je 25. máj 2021. Potvrdenie sa doručuje cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej 

školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na 

štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe týchto kritérií, resp.  

je uvedený na webe školy. 

VI.  Záverečné ustanovenia 

 

Riaditeľka školy do 15. júna 2021 po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne na 

základe výsledkov prijímacieho konania o tom, či sa v škole uskutoční ďalší termín 

prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. Prijímacie konanie na nenaplnený počet 

miest sa uskutoční 22. júna 2021. 

Tieto kritériá platia pre celé prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022. 

 

 

http://www.gymlipany.edu.sk/


Lipany 22. februára 2021    Ing. Eva Lazoríková, riaditeľka školy  


