
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov 

vydávam tieto             

kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného 

Gymnázia, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad. 
 

Do prvého ročníka Gymnázia, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade, v študijnom odbore 7902-J 

gymnázium, bude pre školský rok 2021/2022 prijatých na základe prijímacej skúšky 56 žiakov do 

dvoch tried.  

Žiaci budú prijímaní na základe výsledkov  prijímacej  skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky, podľa prospechu v základnej škole a podľa dosiahnutých výsledkov v predmetových  

olympiádach a súťažiach. Výsledné hodnotenie je dané súčtom bodov získaných v jednotlivých  

častiach hodnotenia. Žiak môže spolu získať maximálne 160 bodov (80 bodov za prijímacie skúšky, 50 

bodov za prospech a 30 bodov za súťaže a olympiády). Na základe počtu získaných bodov je zostavené 

poradie žiakov pre prijatie do prvého ročníka. 

Postup pri hodnotení jednotlivých častí prijímacieho konania: 

1. Prijímacie skúšky 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z doplňovacieho pravopisného cvičenia 

a z písomného testu. Jednotlivé časti sú obodované tak, že žiak môže spolu získať maximálne 40 bodov. 

Spôsob bodovania úloh určuje predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a schvaľuje riaditeľ 

školy. 

Na prijímacej skúške z matematiky žiak rieši určený počet úloh rôzneho zamerania. Úlohy sú bodovo 

ohodnotené podľa náročnosti. Žiak môže v súčte získať maximálne 40 bodov. Spôsob ohodnotenia 

určuje predmetová komisia matematiky a schvaľuje riaditeľ školy.    

Z  každého predmetu prijímacej skúšky (matematika, slovenský jazyk a literatúra) musí žiak 

dosiahnuť minimálne 18 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne! 

2. Prospech zo základnej školy 

Pri hodnotení prospechu žiaka sa zohľadňuje prospech v druhom polroku 7. a 8. ročníka a v prvom 

polroku 9. ročníka základnej školy. 

Hodnotí sa prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, 

matematika, fyzika, chémia, biológia. Ak žiak absolvoval dva cudzie jazyky, berie sa do prospechu len 

ten cudzí jazyk, z ktorého je žiak klasifikovaný lepšou známkou. 

V prípade, že žiak má na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné 

hodnotenie alebo hodnotenie „absolvoval“, bude sa postupovať podľa bodu 6 Usmernenia MŠVVaŠ SR 

pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23. 2. 2021 a toto hodnotenie sa nahradí hodnotením 

daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

Pre hodnotenie prospechu sa vypočíta súčet:  

priemerný prospech v 7. ročníku z vymenovaných predmetov x 10, 

priemerný prospech v 8. ročníku z vymenovaných predmetov x 10, 

priemerný prospech v 9. ročníku z vymenovaných predmetov x 10, 

počet známok 2. stupňa spolu     x 5,  

počet známok 3. stupňa spolu     x 10, 

počet známok 4. stupňa spolu     x 30. 



     

Týmto ohodnotením žiak získa 30, alebo viac bodov. Tento počet bodov sa prevedie funkciou 𝑦 =
−0,4𝑥 + 62 na ohodnotenie prospechu zo základnej školy tak, že žiak, ktorý získal 30 bodov 

(priemerný prospech 1,00 x 10 x 3 ročníky), prevodom získa 50 bodov (maximálny počet bodov za 

prospech). 

3. Ohodnotenie úspešných riešiteľov predmetových olympiád a vedomostných súťaží 

Úspešní riešitelia predmetových olympiád (slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, chémia, 

biológia, geografia, dejepis, cudzie jazyky) a riešitelia Pytagoriády získavajú v absolútnom bodovom 

vyjadrení bonifikáciu podľa nasledovného kľúča:     

Okresné / obvodné kolo: 

1. miesto  9 b 

2. miesto  8 b 

3. miesto  7 b 

úspešní riešitelia 6 b 

Krajské kolo: 

1. miesto  12 b 

2. miesto  11 b 

3. miesto  10 b 

úspešní riešitelia   9 b 

Celoslovenské kolo: 

1. miesto  15 b 

2. miesto  14 b  

3. miesto  13 b  

úspešní riešitelia 12 b

Víťazi celoslovenského kola ostatných predmetových alebo vedomostných súťaží získajú bonifikáciu 

10 bodov. 

Uchádzači o štúdium sú povinní zaslať doklad o umiestnení (diplom, oficiálnu výsledkovú listinu alebo 

jej overenú kópiu) spolu s prihláškou na štúdium najneskôr do 16. apríla 2021. Bodujú sa dve najlepšie 

umiestnenia dosiahnuté v 7., 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Dodatočné doloženie úspešnosti nebude brané do 

úvahy.  

Poradie úspešnosti uchádzačov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky úspešne, stanoví celkový počet 

získaných bodov. Uchádzači, ktorí vykonali prijímaciu skúšku neúspešne, nemôžu byť prijatí na  

štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.   

Termín prijímacích skúšok 

1. termín - 03. mája 2021 (pondelok) o 8. 00 hod.  

a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 04.05.2021 

2.   termín -         10. mája 2021 (pondelok) o 8. 00 hod. 

a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.05.2021 

Upozornenie  

Uchádzač  je v  zmysle § 63 ods. 2 Zákona č. 245/2008 povinný uviesť na prihláške termín prijímacej 

skúšky! Uzávierka prihlášok je 16. apríla 2021. 

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch 

pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky na výveske školy a na webovom 

sídle školy www.ssdtpp.sk.  

Poznámka  

Pri rovnosti počtu bodov na hranici prijatia a neprijatia sa rozhoduje o poradí takto: 

1. Prednostne budú prijímaní uchádzači, ktorí sú podľa rozhodnutia posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou (Zákon č. 245/2008 Z. 

z. § 67 ods. 3) 

2. Zostaví sa poradie žiakov podľa súčtu bodov získaných:    

 7-násobkom bodov zo slovenského  jazyka a literatúry, 

 6-násobkom bodov z matematiky,    

 4-násobkom bodov za prospech. 

3. Ak sa poradie neurčí 1. alebo 2. kritériom, o prijatí rozhodne  prijímacia komisia. 

http://www.ssdtpp.sk/


Kritériá na prijímanie žiakov do tried  4-ročného denného štúdia, odbor 7902 J gymnázium, do prvého 

ročníka pre školský rok 2021/2022 boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady dňa  

27. januára 2021. 

 

V Poprade dňa 26. februára 2021 Mgr. Ing. Marcela Billichová, poverená riaditeľka školy 


