
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 

2024/2025 
 

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

predpisov určujem podmienky a kritériá prijatia na štúdium do Gymnázia Antona Bernoláka v 

Senci. 

Podmienkou pre zaradenie uchádzača o štúdium do prijímacieho konania je riadne zaevidovaná 

prihláška na štúdium na strednej škole v stanovenom termíne. 

Škola bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú: 

 elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný 

systém alebo 

 v listinnej podobe podpísané riaditeľom základnej školy. 

K prihláške je potrebné doložiť 

a. Kópiu polročného výpisu známok 5. ročníka. 

b. Diplom alebo potvrdenie o umiestnení v súťažiach. 

c. Doklad o zmenenej pracovnej schopnosti. 

d. V prípade uchádzača so ŠVVP – správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú 

zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. 

e. V prihláške prosíme vyplniť mail a telefonický kontakt na zákonných zástupcov. 

V prípade neúčasti na prijímacích skúškach zapríčinenej ochorením žiaka, je potrebné 

doložiť lekárske potvrdenie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky na riaditeľstve 

školy. 

Žiaci so ŠVVP: 

Pri organizácii prijímacieho konania sa postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. 

z. v platnom znení, podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky určuje s prihliadnutím na 

zdravotné znevýhodnenie. O úprave prijímacej skúšky rozhoduje riaditeľka školy na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a správy z diagnostického vyšetrenia vykonanej 

zariadením poradenstva a prevencie nie staršej ako dva roky. Žiadosť zákonného zástupcu je 

potrebné doručiť na riaditeľstvo školy do 15. apríla. 

 

 

 



Podmienky prijatia do 1. ročníka 8-ročnej formy štúdia 
 

 Do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý len 

uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) Školského 

zákona, úspešne ukončil piaty ročník ZŠ a splnil podmienky prijímacieho konania. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je koncoročné vysvedčenie z 5. ročníka ZŠ. 

 Úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský  jazyk a literatúra 

a matematika. 

 Umiestnil sa do schváleného počtu miest v poradí uchádzačov o prijatie. Poradie je 

zostavené podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi za 

jednotlivé kritériá prijímacieho konania. 

 Potvrdil svoj nástup v stanovenom termíne. 

 

 Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky: 

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry  

 písomná skúška z matematiky  

 obsah a rozsah: učivo zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v rozsahu 

predpísanom IŠVP pre 1. stupeň ZŠ a 5. ročník ZŠ 

BODY BUDÚ UCHÁDZAČOM PRIDELENÉ ZA: 

1. VÝSLEDKY Z PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

Každému uchádzačovi, ktorý vykonal prijímaciu skúšku, budú pridelené body získané za 

prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (maximálne 200 bodov, 

z každého predmetu 100 bodov). 

Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne minimálne 40 bodov z každého predmetu. 

2. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY  

Za klasifikáciu v 1. polroku 5. ročníka z maximálneho počtu 20 bodov sa odrátajú za každú 

známku „chválitebný“ z matematiky a slovenského jazyka 3 body a z predmetov: cudzí jazyk, 

geografia, biológia, dejepis 2 body. Ak má v ktoromkoľvek z uvedených predmetov známku 

“dobrý”, za dané kritérium získa 0 bodov.  

V prípade, že aspoň jeden uchádzač bude mať iba slovné hodnotenie v niektorom z 

vymenovaných predmetov, dané kritérium nebude použité u žiadneho z uchádzačov. 

 



3. PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 

Za výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach a súťažiach budú započítané dva – 

najlepšie výsledky zo všetkých uvedených súťaží:  

1. – 3. miesto v celoslovenskom kole: 25 b – 22 b – 20 b 

úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole:  19 b 

1. – 3. miesto v krajskom kole:  18 b – 15 b – 13 b 

úspešný riešiteľ v krajskom kole:   11 b  

1. – 3. miesto v okresnom kole:   10 b  - 7 b – 5 b 

úspešný riešiteľ v okresnom kole:  3 b  

Akceptované súťaže:  

Matematická olympiáda (Z5). 

Olympiády z jazykov: ANJ (1A, 1C), NEJ (1A, 1C). 

Olympiády z GEO (G), BIO (E), tiež predmetové olympiády v kategóriách pre starších žiakov, 

nie kolektívne. 

Maximálny počet za dané kritérium je 50 bodov. 

Doklad o úspešnosti v súťažiach treba doložiť k prihláške. 

 

4. PORADIE UCHÁDZAČOV 

Poradie uchádzačov sa zostaví na základe bodového hodnotenia dosiahnutého v prijímacom 

konaní nasledovne: 

Celkový počet bodov = Body PS + Body ZŠ  + Body OLYMP. 

Prijatý bude schválený počet uchádzačov podľa zostaveného poradia, ktorí úspešne vykonali 

prijímaciu skúšku. 

Úspešné vykonanie prijímacej skúšky nezaručuje prijatie na štúdium. 

 

5. ROVNOSŤ BODOV 

Pri rovnosti bodov budú o poradí  uchádzačov rozhodovať tieto kritériá: 

 znížená pracovná schopnosť doložená rozhodnutím príslušného orgánu 

a doručená spolu s prihláškou na štúdium 



 počet bodov z matematiky na prijímacej skúške 

 počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške 

 počet bodov za prospech zo ZŠ 

 úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach. 

Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V termíne stanovenom 

a zverejnenom ministerstvom školstva zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania.  

Zákonný zástupca v určenom termíne písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

Tlačivo si prijatý uchádzač môže vytlačiť zo stránky našej školy (www.gab.sk) v sekcii 

Prijímačky. Ak prijatý uchádzač na školu nedoručí záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení 

na štúdium, riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v 

poradí. 

 

 

PaedDr. Zuzana Synaková 

riaditeľka školy             

 

Prerokované na pedagogickej rade 15.11.2022.  

Predložené na vyjadrenie rade školy 24.11.2022.                                                                             

http://www.gab.sk/

