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Kritériá  
prijímacieho konania pre žiakov prijímaných do 1. ročníka  

štvorročného štúdia pre školský rok 2020/2021 
 

 
Kritériá prijímania na štúdium sa vydávajú 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, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších 
predpisov, Rozhodnutím MŠVaV 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 dňa 6.5. 2020. 
 

V školskom roku 2020/2021 budú otvorené štyri triedy prvého ročníka 
štvorročného štúdia s počtom 25 žiakov na triedu – spolu 100 prijatých uchádzačov.  

Podmienkou prijatia do prvého ročníka štvorročného štúdia je úspešné získanie 
nižšieho stredného vzdelania podľa  § 16 ods. 3 písm. b) zákona  č. 245/2008 Z. z. 
a splnenie podmienok prijímacieho konania. Uchádzač zároveň nesmie byť žiakom inej 
strednej školy.   

Prijatý uchádzač o štúdium so zdravotným znevýhodnením predloží vyjadrenie 
všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor v termíne určenom riaditeľom 
školy, najneskôr do 31. augusta 2020. 

Prijatý uchádzač doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 
k prihláške na vzdelávanie najneskôr do 31. augusta 2020. 

 
 

Kritériá prijímacieho konania 
 
1. Študijné výsledky 
 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 
z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej 
školy nasledovne: 

 

a) Povinné predmety: 
 

- Slovenský jazyk a literatúra 
- Matematika 

 

Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každú známku samostatne 
podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 – x).(4 – x), kde x je známka. 
 



b) Profilové predmety: 
- prvý cudzí jazyk (jazyk, ktorý mal žiak viac rokov) 
- Chémia 
- Dejepis 

 

Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každú známku samostatne 
podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x).(4 – x), kde x je známka. 
 

c) Doplnkové predmety: 
 

- Fyzika 
- Biológia 
- Geografia 

 

Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každú známku samostatne 
podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x).(4 – x), kde x je známka. 
 

2. Prospech 
 

Za každý ročník posledných troch ročníkov vzdelávania (6., 7. a 8. ročník ZŠ) , 
v ktorom žiak dosiahol zo všetkých predmetov stupeň 1 – výborný,  sa mu do 
celkového hodnotenia započíta 5 bodov. 
 

3. Súťaže 
 

a) Predmetové olympiády 
 

Žiakom sa z predmetových olympiád 
 

- zo slovenského jazyka a literatúry, 
- z cudzieho jazyka, 
- z dejepisu, 
- z matematiky, 
- z fyziky, 
- z chémie, 
- z biológie, 
- z geografie, 
- z technickej olympiády, 
- z Pytagoriády, 

 

započítavajú do celkového hodnotenia body za každé umiestnenie v okresnom 
a krajskom kole v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020 nasledovne: 
 

1. miesto ... 30 bodov 
2. miesto ... 25 bodov 
3. miesto ... 20 bodov 
4. miesto ... 15 bodov 
5. miesto ... 10 bodov   
 

b) Umelecký výkon 
 

Body za umiestnenie v okresnom a krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín 
v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa do celkového hodnotenia 
započítavajú nasledovne: 
 



1. miesto ... 30 bodov 
2. miesto ... 20 bodov 
3. miesto ... 10 bodov 
 

c) Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
 

Body za celoštátne a medzinárodné súťaže v školskom roku 2018/2019 
a 2019/2020 sa započítavajú do celkového hodnotenia po odsúhlasení členmi 
prijímacej komisie nasledovne: 
 

1. miesto ... 40 bodov 
2. miesto ... 30 bodov 
3. miesto ... 20 bodov 
4. – 10. miesto ... 10 bodov 
úspešný riešiteľ ...  5 bodov. 
 
4. Rovnosť bodov 

 

Po sčítaní všetkých bodov (za študijné výsledky, prospech a súťaže) bude 
stanovené celkové poradie žiakov podľa počtu získaných bodov. Pri rovnosti 
bodov dvoch či viacerých žiakov riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača:  
 

a)  so zníženou pracovnou schopnosťou. Takýto uchádzač potvrdenie 
o zmenenej pracovnej schopnosti odovzdá spolu s prihláškou na štúdium 
podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon), 
b) ktorý získal väčší počet bodov za kritérium – súťaže, 
c) ktorý dosiahol väčší počet bodov z matematiky, 
d) ktorý získal väčší počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry.  
 
 
 

Termíny a organizácia prijímacieho konania 
 

Zákonný zástupca žiaka môže: 
a)  odovzdať riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium na strednej škole najneskôr 15. 

mája 2020. Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na GAV Levice do 19. mája 2020. 
b) odoslať e-mailom na riaditel@gav.sk alebo poštou riaditeľovi GAV Levice 

prihlášku na štúdium na strednej škole do 15. mája 2020.  
Na prihláške na štúdium na SŠ sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 
 

Riaditeľ Gymnázia Andreja Vrábla Levice najneskôr 29. mája 2020: 
a)  rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho 

konania, 
b) zverejní zoznam uchádzačov na webovej stránke školy a na výveske školy 

podľa výsledkov prijímacieho konania, 
c) doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 
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Zákonný zástupca žiaka, ktorý bol prijatý na štúdium na GAV Levice, do 4. júna 
2020 doručí riaditeľovi GAV Levice potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo 
potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium odoslaním naskenovaného tlačiva e-mailom 
na riaditel@gav.sk alebo poštou na adresu školy (obe tlačivá bude možné stiahnuť zo 
stránky www.gav.sk). Rozhodujúci je dátum doručenia potvrdenia strednej škole. 

 

Riaditeľ Gymnázia Andreja Vrábla Levice do 5. júna 2020 zverejní na webovej 
stránke školy počet obsadených miest a počet voľných miest. 

 

Riaditeľ Gymnázia Andreja Vrábla Levice do 15. júna 2020: 
a) oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo 

zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak 
už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu, 

b) zverejní 100% prípadnú naplnenosť tried na webovej stránke školy,  
c) zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na 

nenaplnený počet miest. 
 

Zákonný zástupca žiaka môže, do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie 
na GAV Levice pre prijímacie konanie na prípadný nenaplnený počet miest (druhý 
termín), ktoré sa uskutoční do 23. júna 2020. 

 

Riaditeľ GAV Levice rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.  
 

Zákonný zástupca žiaka doručí do 30. júna 2020 záväzné potvrdenie o nastúpení 
alebo nenastúpení žiaka na štúdium. 

 
 
V Leviciach 6. mája 2020   Mgr. Vladimír Tóth 
          riaditeľ školy 
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