Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble
________________________________________________________________________________________________________________

Kritériá prijímacieho konania
do 1. ročníka študijného odboru
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
pre školský rok 2022/2023
Riaditeľka školy Gymnázium vo Vrábľoch v súlade so zákonom Národnej rady SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, po prerokovaní s pedagogickou radou školy dňa 25.01.2022 stanovujem nasledovné
kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru 7902 J 74 gymnázium
– bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom ruským.

1.
Počet tried a počet žiakov v školskom roku 2022/2023
Nitriansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľ školy Gymnázium, Školská 26, Vráble, určil
v zmysle platnej legislatívy, že škola môže otvoriť v školskom roku 2021/2022 1 triedu
prvého ročníka študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium, do ktorej
môže so súhlasom rady školy a zriaďovateľa prijať spolu 21 žiakov.
2.
Základné predpoklady a podmienky prijatia na štúdium
Do 1. ročníka bilingválneho gymnázia môže byť prijatý uchádzač z 8. ročníka a z 9. ročníka
ZŠ, ak splnil všetky nasledovné podmienky:
- uchádzač podal prihlášku na štúdium na strednej škole v stanovenom termíne, t. j. do 20.
marca 2022 s uvedením údajov podľa § 63 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
- uchádzač sa umiestnil na 1. - 21. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude
zostavený podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi v prijímacom
konaní podľa bodu 3 týchto kritérií,
- v prípade prijatia uchádzač oznámil svoj nástup na štúdium v stanovenom termíne,
- uchádzač úspešne ukončil 8./ 9. ročník základnej školy a nie je žiakom inej strednej školy.

3.
Kritériá prijímacieho konania – bodovanie výsledkov
Hodnotenie študijných výsledkov žiaka sa vykoná pridelením bodov za:
3.1 Študijný prospech v jednotlivých predmetoch na základnej škole, pričom sa
zohľadňujú študijné výsledky žiaka v posledných troch ročníkoch štúdia na základnej
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škole – koncoročná klasifikácia zo 6., 7. a 8. ročníka (u súčasných žiakov 8. ročníka sa
hodnotí polročná klasifikácia).
3.1.1 Do celkového súčtu budú pridelené body samostatne za každú známku z predmetov
- povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika
- profilové predmety: anglický jazyk, druhý cudzí jazyk
- doplnkové predmety: dejepis, geografia, biológia, fyzika, chémia
podľa nasledovnej tabuľky:
Stupeň
prospechu
(známka)

Bodové hodnotenie
Povinné predmety Profilové predmety
ANJ + druhý CUJ

SJL, MAT

Výborný (1)

40

Chválitebný
(2)

15

Dobrý (3)

3

Dostatočný (4)
Nedostatočný
(5)

0

Doplnkové predmety
DEJ, GEG, BIO, FYZ, CHE

22

13

8

4

2

1

0

0

3.1.2 . V prípade, že uchádzač o štúdium bude mať v danom predmete uvedené
„absolvoval“, toto hodnotenie sa nahradí hodnotením daného predmetu
z najbližšieho polroku alebo predchádzajúceho roku nasledovne:
a) „absolvoval“ – v prvom polroku 9. ročníka sa nahradí bodovým hodnotením
známku v druhom polroku 8. ročníka
b) „absolvoval“ – v prvom polroku 8. ročníka sa nahradí bodovým hodnotením
známku v druhom polroku 7. ročníka
c) „absolvoval“ – v druhom polroku 7. ročníka sa nahradí bodovým hodnotením
známku v prvom polroku 7. ročníka
d) „absolvoval“ – v prvom polroku 7. ročníka sa nahradí bodovým hodnotením
známku v druhom polroku 6. ročníka.

za
za
za
za

3.1.3.Ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne
(v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením),
alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje,
potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške, predkladá žiak kópie vysvedčenia.
3.2 Výsledky v predmetových olympiádach a športových a umeleckých súťažiach
Body budú žiakovi pridelené za výsledky dosiahnuté v posledných troch rokoch štúdia,
t. j. v školských rokoch 2021/22, 2020/21, 2019/20. Do celkového súčtu budú pridelené
body za každú súťaž samostatne z určeného intervalu bodov.
Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej
olympiáde alebo súťaži predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie
v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
Úspešnosť v súťažiach musí žiak preukázať najneskôr do 20. 03 2022, t j. spolu s
prihláškou - odoslaním naskenovaného dokladu (diplom, výsledková listina)
prostredníctvom e-mailu (sekretariat@gymvrable.sk) alebo poštou na adresu školy:
Gymnázium, Školská 26, Vráble.
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3.2.1 Predmetová olympiáda – žiak môže získať spolu maximálne 100 bodov
Do celkového súčtu budú žiakovi pridelené body, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste
až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v olympiáde zo SJL, cudzieho
jazyka, DEJ, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo v technickej olympiáde
a Pytagoriáde (viď tabuľka č. 1).
Tabuľka č. 1: Bodové hodnotenie výsledkov žiakov v predmetových olympiádach

Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto

Počet bodov pridelených za umiestnenie
v okresnom kole
v krajskom kole
20
30
17
27
14
24
11
21
8
18

3.2.2 Umelecké a športové súťaže - žiak môže získať spolu maximálne 60 bodov
Do celkového súčtu budú žiakovi pridelené body, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste
až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole športovej súťaže (viď tabuľka č. 2).
Tabuľka č. 2: Bodové hodnotenie výsledkov žiakov v športových a umeleckých súťažiach

Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto

Počet bodov pridelených za umiestnenie
v okresnom kole
v krajskom kole
10
15
7
12
5
9

3.2.3 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
- žiak môže získať spolu
maximálne 100 bodov
Do celkového súčtu budú žiakovi pridelené body, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste
až 5. mieste v celonárodnom alebo medzinárodnom kole súťaže (viď tabuľka č.
3).
Tabuľka č. 3: Bodové hodnotenie výsledkov žiakov v celonárodných a medzinárod. súťažiach

Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto

Počet bodov pridelených za umiestnenie
v celonárodnom kole
v medzinárodnom kole
40
60
35
55
30
50
25
45
20
40

3.3 Hodnotenie písomnej prijímacej skúšky na zistenie všeobecných študijných
predpokladov a jazykových schopností
Za písomnú skúšku uchádzač môže získať spolu maximálne 25 bodov.
Podmienkou pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie najmenej 10 bodov.
Do celkových výsledkov v prijímacom konaní sa výsledok písomného testu
započíta pod váhou 20. T. j. Ak žiak získa v teste 19 bodov, v celkovom hodnotení sa
mu započíta 380 bodov.
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4.
Výsledková listina uchádzačov v prijímacom konaní
4.1 Výsledková listina uchádzačov v prijímacom konaní bude zostavená v poradí
podľa celkového počtu bodov získaných podľa ustanovení bodu 3 týchto kritérií.
4.2 V prípade, že viacerí uchádzači budú rovnako vyhovovať podmienkam prijímacieho
konania, bude poradie určené pomocou postupne uplatnených nasledovných kritérií:
a) uchádzač má zmenenú pracovnú schopnosť
b) uchádzač dosiahol vyšší počet bodov za výsledky v predmetových súťažiach a
olympiádach
c) uchádzač dosiahol vyšší počet bodov za povinné predmety
d) uchádzač dosiahol vyšší počet bodov za profilové predmety
e) uchádzač dosiahol vyšší počet bodov za doplnkové predmety: dejepis, geografia,
biológia, fyzika, chémia,
f) uchádzač dosiahol vyšší počet bodov v písomnom teste na zistenie všeobecných
študijných predpokladov a jazykových schopností.
5.
Organizácia prijímacieho konania
5.1 Riaditeľka školy prijíma prihlášky na vzdelávanie do 20. marca 2022.
Prihláška na štúdium:
Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí
podľa záujmu - najviac dva netalentové odbory a najviac dva talentové odbory.
Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
Povinnými prílohami prihlášky sú:
- Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a
prevencie nie staršia ako dva roky - predkladá len uchádzač so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - predkladá len uchádzač so zmenenou
pracovnou schopnosťou.
- Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti
študovať zvolený odbor vzdelávania - predkladá len uchádzač so zdravotným
znevýhodnením.
- Kópie vysvedčení - predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho
predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len
vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby
základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka
uvedené na prihláške.
- Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka
v predmetovej olympiáde alebo súťaži - predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v
prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
5.2 Riaditeľka školy do 18. 5. 2022 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie.
5.3 Riaditeľka školy dňa 18. 5. 2022 zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov
prijímacieho konania na výveske školy a na webovom sídle školy. V súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov
s vopred prideleným číselným kódom (uvedeným v rozhodnutí o prijatí/neprijatí
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žiaka). Uchádzači budú zoradení podľa celkového počtu bodov získaných v
prijímacom konaní.
5.4 Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný
zástupca neplnoletého uchádzača do 3 pracovných dní od zverejnenia výsledkov
písomne potvrdí strednej škole nastúpenie na vzdelávanie; ostatné rozhodnutia o
prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na
vzdelávanie, strácajú platnosť (vzor je uvedený v prílohe č. 1). Uvoľnené miesto bude

ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov
prijímacieho konania.
5.5 Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí
strednej škole cez informačný systém základnej školy (Edupage), alebo odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
5.6 V prípade, že sa niektorí prijatí žiaci na štúdium v stanovenom termíne nezapíšu
a z tohto dôvodu sa uvoľní miesto, riaditeľka školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie
o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov
prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú
strednú školu.
5.7 Riaditeľka školy do 6. júna 2022 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční
prijímacie konanie v 2. kole na nenaplnený počet miest, na webovom sídle školy alebo
na výveske školy.
5.8 V prípade, že sa bude na škole konať aj prijímanie v 2. kole, uchádzač alebo zákonný
zástupca uchádzača môže do 20. júna 2022 podať prihlášku na vzdelávanie
pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest v ďalšom termíne.
5.9 Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 21. júna 2022.
Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí do 24. júna 2022. Uchádzač alebo
zákonný zástupca uchádzača doručí do 30. júna 2022 strednej škole záväzné potvrdenie
o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
5.10 Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný
zástupca maloletého uchádzača odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
prostredníctvom riaditeľky školy na Odbor školstva Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
7.
Spoločné ustanovenia
7.1 Prihlášku na štúdium možno podať elektronicky prostredníctvom školského
informačného systému (potvrdenú riaditeľom základnej školy), alebo ju zákonný
zástupca podá osobne v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR podpísanú
riaditeľom základnej školy a oboma zákonným zástupcami. 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.
7.2 Písomná komunikácia medzi školou a zákonnými zástupcami žiakov sa doručuje cez
informačný systém základnej školy Edupage (napr. prihláška na štúdium), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu alebo poštou.
7.3 Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
Vo Vrábľoch dňa 25. 01. 2022

PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy
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