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Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného 

štúdia pre školský rok 2020/2021. 
 
Otvoríme dve triedy s celkovým počtom 56 žiakov, z toho v prvom stupni výkonu štátnej správy 
52 žiakov. Prihlásiť sa môžu žiaci deviateho ročníka ZŠ.   
 
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
zo dňa 29.4.2020 podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „školský zákon“) boli v súvislosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou 
v Slovenskej republike určené kritériá prijímania na vzdelávanie v 1. ročníku štvorročného 
štúdia pre školský rok 2020/2021 takto: 
 
1. Zohľadnenie študijných výsledkov  
 
 Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 
(nedostatočný) nasledovne: 
 
1.1. Dva povinné predmety:  
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
vzťahu: ��č�� ����	 =  5. 4 − ��. 4 − �� , ��� � �� ��á���: 

• Slovenský jazyk a literatúra alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, 
v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 

• Matematika 
 

1.2. Profilové predmety : 
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
vzťahu: ��č�� ����	 =  3. 4 − ��. 4 − �� , ��� � �� ��á���. 
 
Pre štvorročné štúdium na Gymnáziu Jura Hronca sú určené nasledujúce profilové predmety: 

• Fyzika 
• Cudzí jazyk – do úvahy sa berú známky z jedného cudzieho jazyka, toho, v ktorom žiak 

dosiahol najlepšie výsledky  

1.3. Doplnkové predmety: 
 
Pre štvorročné štúdium na Gymnáziu Jura Hronca nie sú určené žiadne doplnkové predmety. 
 
2. Prospech 
 
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového 
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  
 
3. Ďalšie kritériá 
 
3.1. Predmetové olympiády 
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každý predmet samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov. 
V každom predmete sa žiakovi pripočítajú body len za tú jednu účasť v súťaži spomedzi 
určených kategórií a ročníkov, v ktorej žiak dosiahol najlepšie umiestnenie. Iné ako 



vymenované predmetové súťaže a iné ako pri každej predmetovej súťaži vymenované kategórie, 
ročníky a kolá, škola neberie do úvahy. 
 
3.1.1. Matematická olympiáda 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategóriách Z9 a Z8. 
Za 1.miesto 100 bodov 
Za 2.miesto 80 bodov 
Za 3.miesto 60 bodov 
Za 4.miesto 40 bodov 
Za 5.miesto 20 bodov 
 
3.1.2. Olympiáda v anglickom jazyku 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategórii 1B alebo krajské 
kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019  v kategórii 1C  
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 
3.1.3. Olympiáda v nemeckom jazyku 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategórii 1B alebo krajské 
kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019  v kategórii 1C  
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 
3.1.4. Fyzikálna olympiáda 
  
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníka 2018/2019 v kategóriách E a F.  
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 
3.1.5. Chemická olympiáda 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategórii D. 
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 
3.1.6. Biologická olympiáda 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategóriách C a E. 
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 



3.1.7. Geografická olympiáda 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategórii E. 
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 
3.1.8. Dejepisná olympiáda 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategóriách C a D. 
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 
3.1.9. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategórii C. 
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 
3.1.10. Pytagoriáda 
 
Do úvahy sa berie okresné kolo ročníka 2018/2019 v kategórii P8. 
Za 1.miesto 50 bodov 
Za 2.miesto 40 bodov 
Za 3.miesto 30 bodov 
Za 4.miesto 20 bodov 
Za 5.miesto 10 bodov 
 
3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť 
 
Športové súťaže alebo hodnotenie športovej výkonnosti škola neberie do úvahy. 
 
3.3. Umelecký výkon 
 
Hodnotenie umeleckých výkonov škola neberie do úvahy. 
 
3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka škola neberie do úvahy. 
 
 
3.5. Vlastné kritérium školy: Účasť na matematických súťažiach 
 
V tomto kritériu budú žiakovi pridelené body z intervalu 〈0;100〉 za účasť a dosiahnutú úspešnosť 
v Korešpondenčnom seminári z matematiky organizovanom v školskom roku 2019/2020 na 
našej škole alebo/a za účasť a dosiahnutú úspešnosť v okresnom kole Matematickej 
olympiády ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategóriách Z9 a Z8. Účasť v týchto súťažiach 
vyjadruje celkový záujem žiaka o samoštúdium a o zlepšovaní jeho logického myslenia. 
 
 
 



3.5.1. Korešpondenčný seminár z matematiky (KSM) 

Žiakovi bude pridelený počet preferenčných bodov podľa bodov získaných v KSM nasledovne: 
 
Body KSM    Preferenčné body 
41 – 28    100 
27 – 26    90 
25 – 23    80 
22 – 18    70 
17 – 14    60 
 
3.5.2. Úspešnosť v okresnom kole Matematickej olympiády 

Žiakovi bude pridelený počet preferenčných bodov za jednu - jeho najúspešnejšiu - účasť 
v okresnom kole Matematickej olympiády ročníkov 2019/2020 a 2018/2019 v kategóriách Z9 a 
Z8 vyjadrenú v percentách z maximálneho počtu bodov v príslušnej súťaži. 
 
Percento dosiahnutej úspešnosti Preferenčné body 
100 – 90    50 
89,5 – 80    45 
79,5 – 70    40 
69,5 – 60    35 
59,5 – 50    30 
 
Preferenčné body za súťaže uvedené v bodoch 3.5.1. a 3.5.2. sa sčítajú, ale v prípade, že 
tento súčet presiahne 100 preferenčných bodov, žiakovi sa zaráta práve 100 bodov do 
celkového hodnotenia. 
 
4. Prijatie na štúdium 
 
Na štúdium prijmeme prvých 52 najlepších žiakov z poradovníka podľa celkového súčtu 
dosiahnutých preferenčných bodov. 
V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 
a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, 
ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 
schopnosť, 
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  
c/ dosiahol väčší počet bodov za prospech z predmetu matematika podľa kritéria 1.1. . 
 
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, 
diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 
 
Výsledky prijímacieho konania zverejníme do dňa 29. 5. 2020 na www.gjh.sk  
 
Podmienky a kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou školy dňa        
6.5. 2020. 
 
 
V Bratislave 7. 5. 2020    Mgr. Renáta Karácsonyová, riaditeľka školy 


