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GYMNÁZIUM PAVLA HOROVA, MASARYKOVA 1, 071 79 MICHALOVCE  
 

 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA  

do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024  
 

 
Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 – § 68 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Zákonom č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, § 29 a § 31 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v súlade so Zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov a doplnkov.  
 
Zákonný zástupca uchádzača o štúdium podáva prihlášku na vzdelávanie Gymnáziu Pavla Horova, 
Masarykova 1, 071 79 Michalovce v zákonnej lehote.  
EDUID školy: 10015543  
 
K vyplnenej prihláške sa vyžadujú tieto prílohy:  
 Kópie diplomov o úspechoch v predmetových olympiádach a súťažiach (bod I.2.3). Na diplome musia 

byť uvedené tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, názov olympiády či súťaže, umiestnenie, dátum, 
podpis a pečiatka inštitúcie, ktorá diplom vydala. V prípade súťaží družstiev je potrebné doložiť 
potvrdenie školy, t. j. zoznam žiakov, názov súťaže, umiestnenie, dátum, pečiatka a podpis riaditeľa ZŠ.  

 Vyhlásenie zákonných zástupcov k podaniam, týkajúcim sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa 
rozhoduje v správnom konaní, s podpismi oboch zákonných zástupcov (len ak sa dohodli, že všetky 
podania, týkajúce sa dieťaťa, bude podpisovať len jeden z nich).  

 V prípade zdravotne znevýhodnených žiakov (so ŠVVP) je potrebné spolu s prihláškou doložiť správu 
z diagnostického vyšetrenia, ktoré vykonalo zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, a to nie 
staršiu, ako 2 roky, prípadne žiadosť zákonného zástupcu o úpravu podmienok prijímacej skúšky pre 
zdravotne znevýhodneného žiaka. Pre žiakov so ŠVVP sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím 
na ich zdravotné znevýhodnenie.  

 Pri uchádzačovi so zmenenou pracovnou schopnosťou je potrebné doložiť kópiu rozhodnutia 
posudkovej komisie, prípadne kópiu platného preukazu ZŤP.  

 Pre uchádzačov o štúdium v Module 3 s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy je 
potrebné spolu s prihláškou priložiť aj potvrdenie o aktívnej účasti a registrovaní v športovom klube 
(MFK Zemplín Michalovce, IUVENTA Michalovce a HK DUKLA Michalovce). Do tohto modulu môžu byť 
prijatí iba žiaci so zameraním na kolektívne športy (futbal, hádzaná a hokej).  

 
Žiaci budú po prijatí na štúdium zaradení v rámci profilácie Gymnázia Pavla Horova – podľa záujmu –  
do piatich modulov vzdelávania Školského vzdelávacieho programu Sapere aude: všeobecné štúdium  
Modul 1, rozšírené vyučovanie informatiky Modul 2, rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy 
Modul 3, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov Modul 4 a rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov 
Modul 5.  
 
V zmysle § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 
Michalovce určuje, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 9. februára 2022, pre všetky moduly a všetky 
termíny v prvom i druhom kole prijímacieho konania:  
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 písomnú formu prijímacej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra a písomnú formu 
prijímacej skúšky z predmetu matematika.  

 
Obsahom prijímacích skúšok bude overenie vedomostí uchádzačov z učiva slovenského jazyka  
a literatúry a matematiky v rozsahu učebných osnov ZŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom  
pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2.  
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry (test) bude trvať 60 minút, skúška z matematiky (test) 
bude trvať tiež 60 minút.  
 
 
I. Jednotné kritériá prijatia pre všetky termíny prijímacieho konania:  
 
I.1 Bez prijímacích skúšok budú do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 prijatí žiaci, ktorí  
v celoslovenskom externom testovaní T9 žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 získali  
v predmete slovenský jazyk a literatúra najmenej 90 % úspešnosť a súčasne v predmete matematika 
najmenej 90 % úspešnosť. Títo žiaci nebudú konať prijímacie skúšky a bude im priznaný maximálny 
možný počet bodov.  
 
I.2 Každý uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky podľa bodu I.1, vykoná prijímaciu skúšku a bude 
zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu bodov, získaných za:  

 
I.2.1 výsledky písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a výsledky písomnej 
        formy prijímacej skúšky z matematiky                                                                          max. 100 b  
I.2.2 prospech na ZŠ                                                                                                            max. 92 b  
I.2.3 umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach                                               max. 50 b  
I.2.4 výsledky z celoštátneho externého testovania T9 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky  

                                                                                                                                        max. 50 b  

I.2.1 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, spolu 100 bodov. 
Uchádzač o štúdium vyhovie prijímacím skúškam, ak v každom predmete získa minimálne 15 
bodov. 

I.2.2 Bonifikácia za prospech  
 
Za prospech na ZŠ budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. 
ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 (nedostatočný), nasledovne:  

I.2.2.1 Dva povinné predmety:                                                                                             max. 24 b  
 Slovenský jazyk a literatúra  
 Matematika  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku z predmetu samostatne nasledovne:  

1 (výborný) – 6 b, 2 (chválitebný) – 4 b, 3 (dobrý) – 2 b, 4 (dostatočný) – 0 b  

I.2.2.2 Doplnkové predmety:                                                                                                max. 48 b  
 Anglický jazyk  
 Biológia  
 Chémia  
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 Fyzika  
 Dejepis  
 Geografia  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku z predmetu samostatne, a to nasledovne:  

1 (výborný) – 4 b, 2 (chválitebný) – 3 b, 3 (dobrý) – 2 b, 4 (dostatočný) – 0 b  

I.2.2.3 Ak žiak dosiahol na koncoročnom vysvedčení v 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 (výborný) zo 
všetkých predmetov, pridelí sa mu za každý školský 10 preferenčných bodov.               max. 20b                           

V prípade, že žiak bol v niektorom z klasifikačných období počas štúdia na ZŠ hodnotený slovne alebo 
„absolvoval/neabsolvoval“, bude toto hodnotenie nahradené klasifikáciou (známkou) z predchádzajúceho 
klasifikačného obdobia (napr. ak sa nebude dať započítať známka z vysvedčenia 2. polroka 8. ročníka,   
bude nahradená známkou z vysvedčenia 1. polroka 8. ročníka atď.).  
 
I.2.3 Bonifikácia za umiestnenie v olympiádach a súťažiach  
 
Za výsledky v predmetových olympiádach zo SJL, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, 
Technickú olympiádu a Pytagoriádu, dosiahnuté v 7., 8. a 9. ročníku, budú započítané body podľa 
nasledujúcej tabuľky:  

Za výsledky v umeleckých, športových a vo vedomostných súťažiach, organizovaných MŠVVaŠ SR, 
centrami voľného času, národnými športovými zväzmi alebo kultúrnymi strediskami, dosiahnuté v 7., 8.  
a 9. ročníku, budú započítané body podľa nasledujúcej tabuľky:  

 
Body za výsledky v olympiádach a súťažiach budú pridelené na základe dokladu. Dokladom sa rozumie 
výsledková listina alebo diplom alebo certifikát (prípadne fotokópia), na ktorom musia byť uvedené tieto 
údaje: meno a priezvisko žiaka, názov olympiády či súťaže, umiestnenie, dátum, podpis a pečiatka 
inštitúcie, ktorá diplom vydala. V prípade súťaží družstiev je potrebné doložiť potvrdenie školy, t. j. zoznam 
žiakov, názov súťaže, umiestnenie, dátum, pečiatka a podpis riaditeľa ZŠ.  Zákonný zástupca uchádzača 
je povinný nárok na preferenčné body za úspechy v súťažiach preukázať dokladom najneskôr v deň 
konania prijímacej skúšky.  
 
Do bodového hodnotenia sa započítavajú len body za rôzne súťaže s najvyšším umiestnením, t. j.  
za danú súťaž len raz. Maximálne môže žiak získať 50 bodov. V prípade, keď súťaž nebude možné 

Umiestnenie v olympiáde  Okresné kolo  Krajské kolo  Celoslovenské  
a medzinárodné  

kolo  
1. miesto  30  40  50  
2. miesto  25  35  45  
3. miesto  20  30  40  

Umiestnenie v súťažiach  Okresné kolo  Krajské kolo  Celoslovenské  
a medzinárodné  

kolo  
1. miesto  17  26  35  
2. miesto  14  23  32  
3. miesto  11  20  29  
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jednoznačne zaradiť medzi súťaže, uvedené v predchádzajúcich bodoch, o jej zaradení či nezaradení  
a možnej bonifikácii rozhodne na základe návrhu prijímacej komisie riaditeľka školy.  
 
I.2.4 Bonifikácia za výsledky v celoslovenskom externom testovaní T9  
 
Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 
základnej školy, je 25 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 25 bodov za matematiku, teda maximálne 
50 bodov, a to podľa nasledovného:  
 
 minimálne 80 % a maximálne 89 % zo slovenského jazyka a literatúry – 25 b  
 minimálne 80 % a maximálne 89 % z matematiky – 25 b  
 minimálne 70 % a maximálne 79 % zo slovenského jazyka a literatúry – 20 b  
 minimálne 70 % a maximálne 79 % z matematiky – 20 b  
 minimálne 60 % a maximálne 69 % zo slovenského jazyka a literatúry – 15 b  
 minimálne 60 % a maximálne 69 % z matematiky – 15 b  
 minimálne 50 % a maximálne 59 % zo slovenského jazyka a literatúry – 10 b  
 minimálne 50 % a maximálne 59 % z matematiky – 10 b  
 minimálne 40 % a maximálne 49 % zo slovenského jazyka a literatúry – 5 b  
 minimálne 40 % a maximálne 49 % z matematiky – 5 b  
 minimálne 30 % a maximálne 39 % zo slovenského jazyka a literatúry – 2,5 b  
 minimálne 30 % a maximálne 39 % z matematiky – 2,5 b  
 29 % a menej zo slovenského jazyka a literatúry – 0 b  
 29 % a menej z matematiky – 0 b  

 
Ak sa minimálne jeden uchádzač nezúčastnil externého Testovania 9, nebude sa bonifikácia za bod I.2.4 
započítavať do celkového súčtu bodov.  
 
Celkové poradie, na základe ktorého sa budú žiaci prijímať na štúdium, sa určí ako súčet získaných 
bodov v bodoch I.2.1 až I.2.4. Uchádzači sa zoradia podľa počtu získaných bodov zostupne. Prijatý 
bude ten uchádzač o prijatie, ktorý vyhovie kritériám a ostatným podmienkam prijatia a zároveň sa 
umiestni v celkovom poradí do celkového počtu žiakov, ktorých možno prijať na štúdium pre 
školský rok 2023/2024. 
 
Maximálny počet bodov, ktorý môže v prijímacom konaní uchádzač o štúdium získať, je 292 bodov.  
 
Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania pre školský rok 
2023/2024, príslušné kritérium (alebo jeho časť) sa nebude žiakom bodovo zohľadňovať.  
 
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) 
v súlade s kritériami prijímacieho konania. 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 pri občanoch SR, a to v súlade  
s § 146 ods. 2 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
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II. Kritériá prijatia žiakov pri rovnosti bodov  
V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých žiakov na mieste maximálneho počtu žiakov, 
ktorých môže riaditeľka školy pre školský rok 2023/2024 prijať, rozhodujú o prijatí uchádzača 
nasledujúce kritériá (v danej postupnosti):  
a) podľa § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 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) vyšší počet bodov z písomnej časti prijímacej skúšky z matematiky;  
c) vyšší počet bodov z písomnej časti prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry;  
d) získal väčší počet bodov za bod č. I.2.2;  
e) získal väčší počet bodov za bod č. I.2.3;  
f) dosiahol väčší počet bodov z matematiky podľa bodu I.2.2.1;  
g) dosiahol lepší priemerný prospech známok za 7. ročník;  
h) dosiahol lepšiu priemernú známku z fyziky za 7. ročník ZŠ.  
 
III. Záverečné ustanovenia  
 
Počas prijímacieho konania budú osobné údaje uchádzača o štúdium nahradené kódom žiaka, ktorý bude 
uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.  
 
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 dôvodne ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní prijímacej skúšky  
v náhradnom termíne budú výsledky zaradené medzi výsledky prijatých uchádzačov a z takto vytvoreného 
poradia bude prijatý schválený počet najúspešnejších uchádzačov v súlade s týmito kritériami.  
 
Na základe výsledkov prijímacieho konania bude z uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, 
zostavené poradie – výsledková listina – podľa celkového počtu získaných bodov s označením o prijatí, 
resp. neprijatí uchádzača. Na konci výsledkovej listiny budú uvedení uchádzači, ktorí nesplnili kritérium 
prijatia. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené pod kódom žiaka.  
 
Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle 
Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 
školy www.gphmi.sk a na vstupných dverách do budovy školy podľa výsledkov prijímacieho konania a v 
tomto termíne tiež odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí žiaka na štúdium cez informačný 
systém základnej školy (napr. EduPage), poštou alebo do elektronickej schránky.  
 
Zákonný zástupca žiaka do termínu, určeného MŠVVaŠ SR, písomne potvrdí strednej škole prijatie 
na vzdelávanie prostredníctvom EduPage. Doručí tiež strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý  
na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka 
na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke školy www.gphmi.sk v časti Prijímacie konanie. 
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium (príloha 1) doručí strednej škole 
cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním podpísaného  
a naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na gph@gphmi.sk alebo do elektronickej schránky školy. 
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v 
požadovanom termíne potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo zašle potvrdenie  
o nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu, riaditeľka školy prijme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého 

http://www.gphmi.sk/
http://www.gphmi.sk/
mailto:gph@gphmi.sk
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zákonný zástupca sa odvolal, a to v súlade s § 68 ods. (4) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  
a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.  
Proti rozhodnutiu riaditeľky Gymnázia Pavla Horova o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo 
zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia o neprijatí.  
Vo výsledkovej listine bude stanovený počet prijatých žiakov oddelený červenou čiarou. Ide o žiakov, ktorí 
získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium. Žiaci, ktorí budú 
neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí pošlú potvrdenie 
o nenastúpení na štúdium, resp. nezašlú potvrdenie o nastúpení v stanovenej lehote. Ak sa uvoľní miesto, 
vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, a to  
v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia  
o neprijatí, odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.  

Po potvrdení nástupu žiaka na štúdium zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie 
voľbu modulu štúdia a voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova), 
objednávku žiackej karty, resp. medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26. Dátum a podmienky 
vyplnenia evidenčného listu žiaka škola včas zverejní.  
 
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 boli prerokované a schválené pedagogickou radou 
dňa 9. februára 2022 a prerokované v Rade školy pri Gymnáziu Pavla Horova dňa 24.februára 2022. 
 
V zmysle § 65 ods. 1 riaditeľ školy zverejní do 31. marca 2023 na webovom sídle školy termíny konania 
prijímacích skúšok a počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. 

 
V Michalovciach 25.02.2022       
 
 
 

       Mgr. Katarína Olšavová  
         riaditeľka školy  
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Príloha 1: 
 

(Meno a priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Gymnázium Pavla Horova 
                                                                                             Masarykova 1 

                                                                                                      071 79 Michalovce 

V ............................................. dňa ......................  

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. 

Môj syn/dcéra....................................................................... dátum narodenia 

.............................. bol prijatý/á na Vašu strednú školu. 

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium 
v študijnom odbore 7902 J gymnázium. 
 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej 
strednej škole. 

 
 
 S pozdravom  

 
............................................. 
Podpis zákonného zástupcu 

 
 

............................................. 
Podpis zákonného zástupcu 

 
 
 

* nehodiace sa preškrtnite  
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