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1 GYMNÁZIUM PAVLA HOROVA, MASARYKOVA 1, 071 79 MICHALOVCE 

 

 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

 do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 
 

 
 
 
 
 

 
Prijímacie konanie do 1. ročníka sa koná v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a 
doplnkov. 

 
Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce, po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje 
tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021: 
 

Školský rok: 2020/2021 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

Druh štúdia: denné štvorročné štúdium 

Počet prijímaných žiakov  do 1. ročníka: 150 žiakov 

Termíny prijímacej skúšky: 

 
1. termín – 11. máj 2020 (pondelok)  
2. termín – 14. máj 2020 (štvrtok)  
 

Forma prijímacej skúšky: 
písomná (test) 
 

Profilové predmety prijímacej skúšky: 
slovenský jazyk a literatúra  
matematika 

Čas trvania prijímacej skúšky:  60 minút pre každý profilový 
predmet  

Obsahom prijímacích skúšok: 
 

učivo slovenského jazyka a literatúry 
a učivo matematiky, ktorého obsah a 
rozsah je v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom pre 2. stupeň 
základných škôl ISCED 2. 
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Žiaci budú v školskom roku 2020/2021 zaradení v rámci profilácie Gymnázia Pavla 
Horova podľa záujmu do piatich modulov vzdelávania Školského vzdelávacieho 
programu Sapere Aude (ŠkVP): všeobecný Modul 1, informaticko-technický Modul 2, 
telesná a športová výchova Modul 3, cudzie jazyky Modul 4 a prírodovedno-technický 
Modul 5. 
 
 pre Modul 3 ŠkVP s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy 

7902 J gymnázium je potrebné spolu s prihláškou priložiť potvrdenie aktívnej  
účasti a registrovania v športovom klube (MFK Zemplín, IUVENTA 
Michalovce, HK Zemplín). Do tohto modulu môžu byť prijatí žiaci so 
zameraním na kolektívne športy – futbal, hádzaná, hokej.  

 
 

I. Pre školský rok 2020/2021 budú žiaci prijímaní na základe: 
 
a) výsledkov z celoštátneho testovania zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky (Testovanie 9 žiakov 9. ročníka ZŠ); 
b) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry 

a z výsledkov  písomnej formy prijímacích skúšok z matematiky; 
c) študijných výsledkov na konci 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka;  
d) umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach; 
 
 
II. Jednotné kritériá prijatia pre obidva termíny prijímacieho konania 
 
a) o celkovom poradí uchádzačov rozhoduje celkový počet bodov, čo je súčet 
bodov za bonifikáciu za celoslovenské Testovania 9 žiakov 9. ročníka ZŠ, za 
prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, za 
bonifikáciu za prospech na ZŠ a za bonifikáciu za súťaže; 
 
b) výsledný súčet bodov z celoslovenského Testovania 9 je súčet bodov získaných za 
bonifikáciu v tomto testovaní; maximálne 50 bodov  
 
Bonifikácia za celoslovenské Testovanie 9 žiakov 9. ročníka ZŠ: 

 39 % a menej zo slovenského jazyka a literatúry – 10 b 
 39 % a menej z matematiky – 10 b 
 minimálne 40 % a maximálne 59 % zo slovenského jazyka a literatúry – 15 b 
 minimálne 40 % a maximálne 59 % z matematiky – 15 b 
 minimálne 60 % a maximálne 79 % zo slovenského jazyka a literatúry – 20 b 
 minimálne 60 % a maximálne 79 % z matematiky – 20 b 
 minimálne 80 % a maximálne 100 % zo slovenského jazyka a literatúry – 25 b 
 minimálne 80 % a maximálne 100 % z matematiky – 25 b 

 
c) výsledný súčet bodov z prijímacej skúšky je súčet bodov získaných z testov zo     
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Žiak môže pri písomných prijímacích 
skúškach získať maximálne 50 bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry a 50 
bodov z matematiky.  
  
Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete 
získa minimálne 20 bodov. Žiak nemôže byť prijatý na štúdium, ak neúspešne 
vykonal prijímacie skúšky. 
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d) prospech zo ZŠ je priemerný prospech za druhý polrok 8. ročníka a za prvý polrok 
9. ročníka (do všetkých priemerov sa počíta len jeden cudzí jazyk, a to ten, z ktorého 
má žiak lepšiu známku, nerátajú sa známky z tzv. výchov); maximálne 50 bodov. 
 

 
Bonifikácia za prospech na ZŠ 

 

Rozpätie priemerného prospechu  Počet bodov 
1,0 50 

1,01 – 1,10 45 

1,11 – 1,20 40 
1,21 – 1,30 35 
1,31 – 1,40 30 
1,41 – 1,50 25 
1,51 – 1,60 20 
1,61 – 1,70 15 
1,71 – 1,80 10 
1,81 – 1,90 5 
1,91 – 2,00 3 
nad 2,00 0 

 
e) bonifikáciu (maximálne 30 bodov) za  súťaže získa žiak, ktorý  ako  žiak 6. – 9. 
ročníka  buď sám, alebo ako člen družstva získal jedno z prvých troch miest v 
okresných, krajských, celoštátnych a medzinárodných kolách umeleckých, 
športových,  vedomostných súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR, centrami voľného 
času, národnými športovými zväzmi alebo kultúrnymi strediskami a doloží o tom 
doklad (diplom či iné akceptovateľné potvrdenie). V prípade súťaží družstiev je 
potrebné doložiť potvrdenie školy s pečiatkou a podpisom riaditeľa ZŠ, ktorú žiak 
navštevuje. Doklady je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2020.  
 
 

 
Bonifikácia za súťaže 

 

                     Súťaže Umiestnenie Počet bodov 

okresná súťaž 

1. miesto 10 

2. miesto 8 

3. miesto 5 

krajská súťaž 

1. miesto 15 

2. miesto 13 

3. miesto 10 

Supertrieda (len celoslovenské kolo) 
1. miesto 10 

2. a 3. miesto   5 

iné celoštátne súťaže 

1. miesto 20 

2. miesto 18 

3. miesto 15 

medzinárodné súťaže 

1. miesto 30 

2. miesto 25 

3. miesto 20 
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V prípade, že žiak získa  viac  ocenení (aj v rôznych odboroch či zameraniach),  
bonifikácia sa mu zaráta len raz, za jedno najvyššie umiestnenie v odbore či 
zameraní. V prípadoch, keď súťaž nebude možné jednoznačne zaradiť medzi súťaže, 
uvedené v bode II. e), o jej zaradení či nezaradení a o možnej bonifikácii  rozhodne 
riaditeľka školy, a to na základe návrhu prijímacej komisie. 
 
Celkové poradie, na základe ktorého sa bude prijímať na štúdium, sa určí podľa 
počtu získaných bodov (pozrite bod II. a). Uchádzači sa zoradia podľa počtu 
získaných bodov zostupne. Maximálny počet bodov, ktoré možno získať, je 230 
bodov. Na štúdium budú prijatí tí žiaci, ktorí sa umiestnia v celkovom poradí nad 
počet žiakov prijatých bez prijímacích skúšok do 150. miesta vrátane.  
 
Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so zdravotným 
znevýhodnením (ZZ), špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 
postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 (školský zákon), podľa ktorého sa 
forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho zdravotné 
znevýhodnenie, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského 
zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. O prijatí žiaka so ŠVVP 
rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a 
písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
(Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva alebo Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie). Pred prijatím na štúdium škola poučí 
zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. 
 
V prípade cudzinca sa bude postupovať za tých istých podmienok ako u občanov SR  
v súlade s  § 146 ods. 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
 
III. Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok 
 
Bez prijímacích skúšok budú do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 prijatí 
žiaci, ktorí v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 
2019/2020 získali v predmete slovenský jazyk a literatúra úspešnosť minimálne 
90 % a súčasne získali v predmete matematika úspešnosť minimálne 90 %. 
 
 
IV. Kritériá prijatia žiakov pri rovnosti bodov, prijatých na základe prijímacích 
skúšok 

 
V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých žiakov na 150. mieste, budú  mať pri 
prijatí prednosť tí žiaci, ktorí (v nasledujúcej postupnosti): 
a) majú zníženú pracovnú schopnosť; 
b) majú lepší prospech na ZŠ (pozrite bod II. d) týchto kritérií); 
c) sú reprezentantmi školy, okresu, mesta, kraja a SR vo vedomostných, v športových 
a umeleckých súťažiach (rozhodne výška bonifikácie); 
d) dosiahli lepší celkový výsledok v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov 9. ročníka ZŠ 
v  školskom roku 2019/2020. 
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V. Záverečné ustanovenia 
 
a) Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky z vážnych dôvodov (najmä 

zdravotných), je potrebné, aby zákonný zástupca oznámil danú skutočnosť 
riaditeľstvu školy najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hodiny.  

b) Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 
na www.gphmi.sk a na dverách budovy školy do 3 dní od termínu prijímacieho 
konania. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bude uchádzačom o 
štúdium pridelený číselný kód (v pozvánke na prijímacie skúšky), pod ktorým sa 
nájdu vo výsledkovej listine.  

c) Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na 
strednej škole, je neplatné. 

d) Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí 
nasledujúcemu úspešnému uchádzačovi podľa poradia za predpokladu, že zákonný 
zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím 
deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.  

e) Zákonný zástupca uchádzača neodkladne informuje školu o jeho zápise na štúdium 
na inej strednej škole.  

 
Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení 
uvedených kritérií v zmysle § 62, § 67 a § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský 
zákon). Proti rozhodnutiu riaditeľky Gymnázia Pavla Horova sa môže uchádzač alebo 
zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky Gymnázia Pavla Horova, 
Masarykova 1, Michalovce. O odvolaní rozhoduje Odbor školstva Košického 
samosprávneho kraja.  
 
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou dňa 
19. februára 2020 a Radou školy pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, 
Michalovce dňa 23. marca 2020. 
 
 
 
 
Michalovce 23. marca 2020 
                                              

Mgr. Katarína Olšavová 
                                                                                              riaditeľka školy 
 

 


