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Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022  

  

 

Študijný odbor:   7902 J 00 gymnázium          Dĺžka štúdia: 8 rokov  

Počet tried:    jedna               Plánovaný počet žiakov: 20  

 

 

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26.01.2021 v zmysle § 150 

ods. 8, § 161k, § 62 až § 70 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje riaditeľka Súkromného gymnázia pre 

prijímacie skúšky do 1. ročníka tieto kritériá: 
  

Podmienky prijatia:  
 

1. Do osemročného vzdelávacieho programu možno prijať uchádzača po absolvovaní piateho 

ročníka základnej školy. 

2. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 5. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené 

prihlášky na štúdium na strednej škole budú odovzdané riaditeľstvu ZŠ do 8. apríla 2021 a 

odoslané riaditeľstvu Súkromného gymnázia do 16. apríla 2021. 

 

Termíny prijímacích skúšok: 

 

1. termín:  03. mája 2021 (pondelok) 

2. termín:  10. mája 2021 (pondelok) 
  

Rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok v prípade nenaplnenia počtu miest zverejní 

riaditeľka školy do 6. júna 2021. 

Prijímacie skúšky sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou. 

Obsahom prijímacích skúšok bude učivo uvedených predmetov v rozsahu učebných osnov 1. až 5. ročníka 

základnej školy. Prijímacie skúšky robia všetci prihlásení uchádzači. 
  

V zmysle §65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí 

s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 

 

Pri posudzovaní uchádzačov sa budú brať do úvahy nasledovné podmienky:  

 

- výsledky prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra – maximálne 100 bodov 

a výsledky prijímacích skúšok z predmetu matematika – maximálne 100 bodov.  

  

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sú podľa zákona 245/2008 Z. z. § 65  ods. 

2 prispôsobené obsahu a rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v základnej škole a obsahujú písomný test, na ktorý má uchádzač vyhradený čas 60 minút na 

každý predmet samostatne. 
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Výpočet bodov: body budú pridelené podľa dosiahnutého výsledku v teste z predmetu slovenský jazyk a 

literatúra prerátaného na percentá úspešnosti, pričom 1% = 1 bod,  a k tomuto výsledku sa prirátavajú body 

pridelené podľa dosiahnutého výsledku v teste z predmetu matematika podľa rovnakého kritéria.  

  

Podmienky úspešnosti vykonania prijímacej skúšky:  

  

- žiak, ktorý získal 30 bodov a viac z písomného testu z predmetu slovenský jazyk a literatúra  a získal 

30 bodov a viac z písomného testu z predmetu matematika, splnil podmienky prijatia na 

Súkromné gymnázium v Lučenci.  
 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR neuskutočnia prijímacie skúšky, 

do celkového súčtu budú namiesto bodov získaných z písomného testu zo SJL a MAT pridelené body za 

známku zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky na polročnom vysvedčení v 5. ročníku podľa 

nasledujúceho vzťahu: 
  

počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika 

samostatne za každý predmet. Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať je 45 bodov. 

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku:  

- uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, budú prijatí na základe poradovníka, 

vytvoreného zo súčtu získaných bodov za prijímacie skúšku zo SJL a MAT. 

- potrebný počet uchádzačov bude prijatý podľa poradia na základe prijímacích skúšok. 

- neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych zdravotných dôvodov (doklad od lekára nie starší ako 

3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Počet prijatých 

uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní 

prijímacej skúšky v náhradnom termíne budú výsledky zaradené medzi výsledky neprijatých 

uchádzačov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý schválený počet najúspešnejších uchádzačov 

v súlade s týmito kritériami. 
 

Pri rovnosti celkového súčtu bodov bude prednostne prijatý: 

 

1. v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 67 ods. 3 skutočnosť, že má uchádzač zmenenú 

pracovnú schopnosť a bude pri rovnosti bodov uprednostnený pred uchádzačom bez zmenenej 

pracovnej schopnosti, 

2. uchádzač, ktorý  má vyšší počet získaných bodov z matematiky, 

3. ak sa napriek vyššie uvedeným kritériám nedá určiť poradie, rozhodne priemer polročných 

známok z 5. ročníka všetkých predmetov okrem výchovných predmetov.  

  

Výsledky prijímacej skúšky: 

 

Počas prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi 

pridelený na začiatku prijímacieho konania. 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený na 

začiatku prijímacieho konania. 
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Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v deň konania prijímacích skúšok na internetovej stránke 

školy www.sslc.sk v popoludňajších hodinách. 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 

alebo poštou je do 20. mája 2021.  

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednej  škole je do 25. 

mája 2021, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu molnarova@sgymlc.sk alebo poštou 

na adresu strednej školy Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí 

uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí 

ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. Zároveň riaditeľka školy oznámi 

zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob zápisu. 

Podrobnosti zápisu môže riaditeľka školy upraviť na  základe aktuálnych pokynov ministra školstva, vedy 

výskumu a športu SR. 

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

v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

V procese prijímacieho konania za účelom spracovania a oznamovania jeho výsledkov škola bude pracovať s 

týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko uchádzača, dátum a miesto jeho narodenia, rodné číslo, adresa, 

štátne občianstvo, vyučovací jazyk, zdravotná spôsobilosť, výchovno-vzdelávacie výsledky za určené 

klasifikačné obdobia, meno a priezvisko zákonného zástupcu uchádzača, jeho adresa, mailová adresa a číslo 

telefónu. 

  

Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka osemročného štúdia na Súkromné gymnázium, 

Gemerská cesta 1, Lučenec, boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy dňa 24. februára 2021. 

  

 

V Lučenci, 24.02. 2021  

  

 

                                                                                                        Ing. Katarína Molnárová         

       

                                                                                                                riaditeľka školy               
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