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Organizačná zložka Piaristické gymnázium F. Hanáka Prievidza 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 

Riaditeľ  Piaristického gymnázia Františka Hanáka v Prievidzi po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 

25.1.2021 určuje tieto kritériá na prijatie uchádzačov  do 1. ročníka štvorročného štúdia  na študijný odbor 

7902 J gymnázium 

Počet prijímaných žiakov: 22 

1. Podmienkou  prijatia  je : 

a) ukončenie nižšieho stredného vzdelania – dokladom je koncoročné vysvedčenie 

z 9.ročníka ZŠ, ktoré musí predložiť žiak najneskôr v prvý septembrový týždeň školského 

roku 2021/2022, 

b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, 

c) umiestnenie uchádzača na 1. – 22. mieste  v zostavenom poradovníku, 

d) klasifikácia správania v 6. – 9. ročníku základnej školy stupňom veľmi dobré. 

 

2. Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

 

3. Uchádzači budú prijatí podľa umiestnenia v poradovníku  –  prijatí budú tí žiaci, ktorí vykonajú 

prijímaciu skúšku úspešne,  umiestnia sa na 1. – 22. mieste  a zúčastnia sa zápisu prijatých 

uchádzačov. Žiak, ktorý neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, bude z daného zoznamu 

vyradený.  

 

Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak v každom skúšanom predmete samostatne dosiahne 

jeho úspešnosť 30 %  alebo viac. 

 

4. Poradie žiakov bude zostavené podľa nasledovných kritérií : 

a) výsledok písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – započíta sa 

percentuálna úspešnosť v teste, maximálne možno získať 100 bodov, 

b) výsledok písomnej prijímacej skúšky z matematiky – započíta sa percentuálna úspešnosť 

v teste, maximálne možno získať 100 bodov, 

c) študijné výsledky –  do úvahy sa berie priemerný študijný prospech zo známok na konci 8. 

ročníka a v 1. polroku 9. ročníka, ktorý sa vypočíta zo všetkých známok uvedených na 

prihláške (s výnimkou správania a výchov). Možno získať 200 bodov (100 bodov za 

8.ročník, 100 bodov za 9.ročník). Ak sa žiak učil dva cudzie jazyky, do priemeru sa započíta 

známka z toho jazyka, z ktorého dosiahol lepší prospech. Prepočet priemeru na body 

ilustruje tabuľka: 

 

priemer Počet bodov priemer Počet bodov 

1,00 100 1,09 91 

1,01 99 1,10 90 

1,02 98 1,11 89 

1,03 97 ..... ..... 

1,04 96 1,20 80 

1,05 95 .... ..... 

1,06 94 1,50 50 

1,07 93 ..... .......... 

1,08 92 2,00 0 

 Pozn.: počet bodov za prospech = 100 – (priemerná známka*100-100) 

 



i. Ak má žiak na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

„absolvoval,“ nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z 

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

ii. Ak bol žiak hodnotený iba slovne, škola si vyhradzuje právo prideliť body k slovnému 

hodnoteniu.  

        

d) úspešnosť v predmetových olympiádach a športových súťažiach – žiak predloží kópiu 

diplomu, prípadne potvrdenie riaditeľstva základnej školy o umiestnení v súťažiach alebo 

olympiádach. Žiakovi sa započíta najlepší výsledok v jednej súťaži. Maximálny zisk bodov 

je 25: 

 1. až 3. miesto v krajskom (celoštátnom) kole 25 bodov 

 úspešný riešiteľ v krajskom kole   20 bodov 

 1. až 3. miesto v okresnom kole   15 bodov 

 úspešný riešiteľ v okresnom kole   10 bodov  

 

5. V prípade  rovnosti bodov viacerých uchádzačov o vyššom umiestnení v zozname uchádzačov 

rozhodujú pomocné kritériá  v nasledovnom poradí : 

a) má zmenenú pracovnú schopnosť( k prihláške musí byť pripojené rozhodnutie lekárskej 

posudkovej komisie o schopnosti študovať daný odbor), 

b) je sirota alebo polosirota, 

c) súrodenec uchádzača je žiakom alebo absolventom našej školy, 

d) má lepší študijný priemer, 

 

6. Prijímanie žiakov so ŠVVP 
Ak má na našej škole záujem študovať žiak so ŠVVP, ktorého zákonný zástupca  bude požadovať 

pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku  strednej školy individuálny výchovno-vzdelávací 

program žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým  materiálom žiaka nasledovné doklady :  

- písomnú žiadosť o individuálny výchovno-vzdelávací program  žiaka so ŠVVP v bežnej triede 

strednej  školy pre školský rok 2021/2022,  

- individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol  

vzdelávaný na ZŠ s aktuálnymi prílohami (správami z vyšetrenia z poradenského centra, ktorého 

je žiak klientom). 

7. Ak sa na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR neuskutoční niektorá 

časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť 

žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

 

POZNÁMKA  
 

Ak má na našej škole  záujem študovať žiak so zníženou známkou zo správania v 6. – 9. ročníku 

základnej školy,  zákonný zástupca takéhoto žiaka musí absolvovať v termíne do 20. apríla 2021 pohovor 

s riaditeľom školy o dôvodoch zníženia známky. Až na základe tohto rozhovoru rozhodne riaditeľ školy, 

či bude žiak na prijímaciu skúšku pozvaný alebo nie. Termín pohovoru sa určí po dohode rodiča 

s riaditeľom  školy. 

  

 

 

V Prievidzi 25. 2. 2021      Mgr. Ambróz Jamriško 

                      riaditeľ školy 


