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Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného štúdia Gymnázia Janka 
Matúšku v Galante pre školský rok 2020/2021 
Študijný odbor – zameranie: 7902J – gymnázium 
 
 
 
Riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a po 
prerokovaní v pedagogickej rade 
 
určuje nasledovné kritériá pre prijímanie žiakov v školskom roku 2020/2021 
 

 Počet otváraných tried prvého ročníka štvorročného štúdia: 1 

 Počet žiakov, ktorých možno prijať: 22 

 Termín podania prihlášky: 
1. možnosť: 
- Do 10. apríla 2020 podal zákonný zástupca žiaka prihlášku na strednú školu 
riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje 
- Do 20. apríla 2020 riaditeľ základnej školy zaslal prihlášku na strednú školu 
2. možnosť: 
- Do 15. mája 2020 doručí zákonný zástupca žiaka prihlášku na základnú školu 
alebo strednú školu, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 
alebo poštou na adresu strednú školu. 
- Do 19. mája 2020 riaditeľ základnej školy doručí prihlášku na strednú školu. 
 
Pozn.: Na prihlášku na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je 
potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 

 
O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu 
získaných bodov z oblastí uvedených v kritériách pre prijatie. Prijatých bude 22 
prihlásených uchádzačov podľa poradia na základe dosiahnutého počtu bodov. 
 
Zákonný zástupca uchádzača doručí škole do 4. júna 2020 záväzné potvrdenie, či 
žiak nastúpi alebo nenastúpi (vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 1) na štúdium 
v Gymnáziu Janka Matúšku v Galante. Môže ho doručiť škole odoslaním naskenovaného 
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je 
dátum doručenia strednej škole. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača oznámi 
škole, že žiak na štúdium nenastúpi, prípadne ak zákonný zástupca prijatého uchádzača 
nedoručí škole záväzné potvrdenie o nastúpení, resp. o nenastúpení na štúdium do 4. júna 
2020, rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí uchádzača je neplatné a škole vzniknú voľné 
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miesta. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet 
voľných miest na webovom sídle školy, alebo na výveske školy. Riaditeľ strednej školy do 
15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom 
v poradí zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali 
odvolanie, ak uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.  
 
 
Kritériá pre prijatie do 1. ročníka štvorročného štúdia na Gymnázium Janka Matúšku 
v Galante 
 
 
1. Zohľadnenie študijných výsledkov 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 
z koncoročnej kvalifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne: 

 Dva povinné predmety: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka 
- Slovenský jazyk a literatúra 
- Matematika 

 Profilové predmety: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka 
- Anglický jazyk 
- Biológia 

 Doplnkové predmety: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka 
- Dejepis 
- Fyzika 
- Chémia 
- Geografia 

 
2. Prospech: 
Ak žiak dosiahol v 9., 8. a 7. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov (známky 
uvedené v prihláške), do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 
 
3. Ďalšie kritériá 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu (0;100) 
bodov. Teda najmenej 0 bodov a najviac 100 bodov. 
 
3.1 Predmetové olympiády: 
Predmetové olympiády sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 
1. až 5. mieste v okresnom alebo v krajskom kole v 8. ročníku alebo v 9. ročníku základnej 
školy v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, 
CHE, BIO, GEO, technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne: 
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Umiestnenie Okresné kolo Krajské kolo 

1. miesto 5 10 

2. miesto 4 8 

3. miesto 3 6 

4. miesto 2 4 

5. miesto 1 2 

 
Ak sa žiak zúčastnil súťaží uvedených v bode 3.1 a žiada o udelenie bodov v tejto oblasti, 
predloží jeho zákonný zástupca originál dokladu o umiestnení alebo kópiu potvrdenú 
riaditeľom základnej školy, alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka do 
19.mája 2020. 
 
3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia: 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia 
len v tých súťažiach, ktoré sú uvedené v bode 3.1 
 

Umiestnenie Celonárodné kolo Medzinárodné kolo 

1. miesto 20 40 

2. miesto 16 32 

3. miesto 12 24 

4. miesto 8 16 

5. miesto 4 8 

 
Ak sa žiak zúčastnil súťaží uvedených v bode 3.2 a žiada o udelenie bodov v tejto oblasti, 
predloží jeho zákonný zástupca originál dokladov o umiestnení alebo kópiu potvrdenú 
riaditeľom základnej školy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka do 19. 
mája 2020.  
 
3.3 Vlastné kritérium školy: 
Za prospech na základnej škole nebudú pridelené preferenčné body podľa známok 
z koncoročnej klasifikácie za ôsmy ročník a polročnej klasifikácie ZŠ podľa bodu 1 ani 
jednému uchádzačovi z takého predmetu, v ktorom niektorý z uchádzačov má hodnotenie 
absolvoval.  
 
O konečnom poradí uchádzačov rozhodne celkový počet získaných bodov za všetky 
jednotlivé vyššie uvedené kritériá 1 až 3. V prípade rovnosti bodov budú postupne podľa 
poradia uplatnené nasledovné kritériá: 

 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. 

 Získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá. 

 Dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy – anglický jazyk. 
 
Žiak, ktorý mal počas štúdia na základnej škole zníženú známku zo správania horšiu ako 
stupeň 2, nebude na štúdium prijatý. 
 
Riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante do 29. mája 2020: 
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1. Rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. 
2. Zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a na výveske školy podľa 
výsledkov prijímacieho konania. 
3. Doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva 
prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 
 
V Galante, 6. mája 2020 
 
 
 
  PaedDr. Peter Černý, PhD. 
               riaditeľ školy 
 
 


