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Kritériá  
prijímacieho konania pre žiakov prijímaných do 1. ročníka  

osemročného štúdia pre školský rok 2023/2024 
 
 

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 zákona č. 415/2021 Z. z. a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 15. 11. 2022. 

V školskom roku 2023/2024 bude otvorená jedna trieda prvého ročníka 
osemročného štúdia s počtom 31 prijatých uchádzačov.  

Podmienkou prijatia do prvého ročníka osemročného štúdia je úspešné 
ukončenie piateho ročníka ZŠ a splnenie podmienok prijímacieho konania. Uchádzač 
zároveň nesmie byť žiakom inej strednej školy.   

Prihláška na štúdium musí byť odoslaná na strednú školu do 20. marca 
2023. Prihlášku možno podať elektronicky (systém EduPage) alebo v listinnej podobe 
(tlačivo 056 MŠVVaŠ SR). Žiak so zdravotným znevýhodnením priloží k prihláške 
vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor a správu 
z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva a prevencie (nie 
staršiu ako dva roky).  

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 4. mája 2023 a v druhom 
termíne 9. mája 2023. Prijímaciu skúšku vykonajú všetci uchádzači. Účelom 
prijímacích skúšok je overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov - 
slovenského jazyka a literatúry a matematiky formou písomnej skúšky v trvaní 30 minút 
v skúške zo slovenského jazyka a literatúry a 45 minút v predmete matematika. Medzi 
obidvoma písomnými skúškami bude 15 minútová prestávka.   
 Obsahom písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky bude 
učivo vymedzené štandardmi do prvého polroka piateho ročníka ZŠ. Písomná skúška zo 
slovenského jazyka a literatúry bude mať formu pravopisného cvičenia, testu a úloh 
s krátkou odpoveďou. Písomná skúška z matematiky bude mať formu testu  
s uzavretými  otázkami a úloh s krátkou odpoveďou. Žiak si prinesie písacie a  rysovacie 
potreby. Nie je dovolené používať matematické tabuľky a kalkulačku.    

Pri organizácii  prijímacieho konania sa v prípade   žiakov   so zdravotným 
znevýhodnením  postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona   č. 245/2008 Z. z., podľa     
ktorého   sa     forma prijímacej     skúšky  pre  žiaka   určuje s prihliadnutím    na  jeho 
diagnózu,    pričom sa     vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v 
starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky 
v riadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne. Dôvod neprítomnosti 
s priloženým potvrdením oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi 
školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Riaditeľ školy určí 
náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr v poslednom augustovom týždni a 
rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do l. ročníka.  
 

 

Písomné práce uchádzačov sa z oboch predmetov prijímacích skúšok –  
slovenského jazyka a literatúry a matematiky hodnotia bodmi v rozsahu 0 až 20 bodov, 
teda v súčte 0 až  40  bodov. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
a z matematiky uchádzač úspešne vykoná, ak v každom predmete získa na písomnej 
skúške 5 a viac bodov. 

 
Pri rovnosti bodov dvoch či viacerých žiakov riaditeľ  školy prijme prednostne: 

a) Uchádzača so zníženou pracovnou schopnosťou podľa § 67 ods. 3 
školského zákona. Takýto uchádzač potvrdenie o zmenenej pracovnej 
schopnosti odovzdá spolu s prihláškou na štúdium. 

b) V prípade rovnosti prijme prednostne uchádzača, ktorý dosiahol vyšší 
počet bodov v teste z matematiky.  

c) Pri rovnosti týchto bodov prijme uchádzača, ktorý dosiahol väčší počet 
bodov v doplňovacích úlohách v teste zo slovenského jazyka.  

d) Pri rovnosti týchto bodov prijme uchádzača, ktorý dosiahol väčší počet 
bodov v úlohách s krátkou odpoveďou v teste z matematiky.  

 
 
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 19. mája 2023 na 

výveske školy  a na webovom sídle školy www.gav.sk. V súlade so zákonom o ochrane 
osobných údajov budú výsledky prijímacieho konania zverejnené vo forme číselných 
kódov, ktoré budú uchádzačom na štúdium vopred pridelené. Zároveň so zverejnením 
výsledkov prijímacieho konania bude zákonnému zástupcovi uchádzača doručené 
rozhodnutie riaditeľa Gymnázia Andreja Vrábla Levice o prijatí alebo neprijatí žiaka na 
stredoškolské štúdium. 

Písomné potvrdenie o nástupe prijatého uchádzača na štúdium doručí 
zákonný zástupca žiaka najneskôr dňa 24. mája 2023. 

Zákonný zástupca uchádzača sa môže voči rozhodnutiu  o neprijatí odvolať 
v lehote päť dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom riaditeľa gymnázia na 
Odbor školstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 
 
 

 
 
 
 V Leviciach dňa 16. novembra 2022   Mgr. Vladimír Tóth 
             riaditeľ školy 
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