
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania  

pre školský rok 2016/2017 
 

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

určujem podmienky a kritériá prijatia na štúdium do Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. 
 

Podmienky prijatia do primy na 8 – ročné štúdium 
 

1. Pre školský rok 2016/2017 prijmeme 28 žiakov 5. ročníka ZŠ do jednej triedy primy osemročného 

riadneho denného štúdia.  

2. Podmienkou pre zaradenie uchádzača o štúdium do prijímacieho konania je odovzdanie prihlášky na  

štúdium na strednej škole na našu školu do 20. 4. 2016. 
 

3. Termín prijímacej skúšky:  9. 5. 2016,  resp. 12. 5. 2016 

4. Forma prijímacej skúšky: 

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry  

 písomná skúška z matematiky  

5. Bližšie informácie budú mať prihlásení žiaci v pozvánke, ktorú zašleme na adresu zákonného zástupcu. 

6. Obsah a rozsah prijímacej skúšky: 

Slovenský jazyk a literatúra:  

Diktát, resp. pravopisná doplňovačka, lexikológia, morfológia, syntax, štylistika a literatúra. 

Matematika: 

Príklady budú zostavené tak, aby umožnili zistiť vedomosti žiakov z učiva predpísaného osnovami pre 

3. – 5. ročník ZŠ, úroveň logického myslenia a kombinačných schopností. 

7. Kritériá  prijatia na štúdium: 

Prijatých bude prvých 28 úspešných žiakov v poradí, ktoré bude zostavené  na základe súčtu bodov 

získaných za študijný prospech na ZŠ,  na písomnej skúške z matematiky a slovenského jazyka 

a literatúry a za úspešnost v predmetových olympiádách a Pytagoriáde. Pri bodovaní prospechu zo ZŠ 

sa každému žiakovi zo základných 20 bodov odrátajú za každú známku „chválitebný“ z matematiky 

a slovenského jazyka 3 body a z ostatných vyučovacích predmetov 1 bod. Za každú známku „dobrý“ 

sa odráta 10 bodov. Bodovať sa bude klasifikácia na konci 2. polroku v 4. ročníku a v 1. polroku 5. 

ročníka ZŠ. 

 Bodovanie súťaží: za  1. – 3. miesto obvodného (okresného) kola:     10b – 7b – 5b  

úspešný riešiteľ obvodného (okresného) kola:   3b 

 V každom predmete bude započítaný len jeden – najlepší výsledok. Doklad úspešnosti v súťažiach    

 treba doložiť ku prihláške najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 
 

8. Pri rovnosti bodov o poradí  uchádzačov budú rozhodovať tieto kritériá: 
 

a) znížená pracovná schopnosť doložená rozhodnutím príslušného orgánu a doručená spolu s prihláškou 

 na štúdium 

b) počet bodov z matematiky na prijímacej skúške 

c) počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške 

d) počet bodov za prospech zo ZŠ 

e) úspešnosť v predmetových olympiádach a Pytagoriáde 
 

9. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené od 13. mája 2016 na vstupných dverách budovy školy 

a na internetovej stránke školy  www.gab.sk  po 14.00 hod. 
 

10. Termín zápisu prijatých uchádzačov na štúdium s účinnosťou od 1.9.2016 bude oznámený v rozhodnutí 

o prijatí.  

http://www.gab.sk/


Podmienky prijatia do 1. ročníka na 4 – ročné štúdium 
 

 

Pre školský rok 2016/2017 prijmeme 30 žiakov 9. ročníka ZŠ do jednej triedy štvorročného riadneho denného 

štúdia. Podmienkou pre zaradenie uchádzača o štúdium do prijímacieho konania je odovzdanie prihlášky na 

štúdium na strednej škole na našu školu do 20. 4. 2016. 

Kritériá pre prijatie: 
 

1. Uchádzači,  ktorí napíšu Testovanie 9 v oboch predmetoch samostatne s úspešnosťou aspoň 90%, 

nebudú konať prijímacie skúšky. 
 

2. Ostatní uchádzači budú robiť prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky 

formou písomnej skúšky.  
 

3. Termín prijímacej skúšky: 9. 5. 2016, resp. 12. 5. 2016  
 

4. Každému uchádzačovi budú pridelené body:  
 

a)  získané na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (maximálne 100 

bodov) 

b)  získané v celoslovenskom testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry (maximálne 

60 bodov) 

c)  za dosiahnutý prospech v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ v predmetoch SJL, DEJ, 

GEG,MAT, BIO nasledovne: za každú známku „výborný“ 3 body a za každú známku „chválitebný“ 

1 bod (maximálne 30 bodov) 

d)  za výsledky v predmetových olympiádách  a Pytagoriáde  za 1. – 3. miesto na úrovni okresu, kraja 

resp. republiky nasledovne:  

okresné kolo:   10b  -  7b   -  5b 

krajské kolo:   20b  - 15b  - 12b 

celoslovenské kolo: 30b  - 25b  - 22b 

 V každom predmete bude započítaný len jeden – najlepší výsledok. Doklad úspešnosti v súťažiach    

 treba doložiť ku prihláške najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

 

5. Na základe súčtu bodov bude urobené poradie tých uchádzačov, ktorí v celoslovenskom testovaní 

Testovanie 9 žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 

90% a doplnené ostatnými uchádzačmi zoradenými podľa súčtu získaných bodov. Prijatých bude 

prvých 30 žiakov v zostavenom poradí. 
 

6. Pri rovnosti súčtu bodov o poradí bude rozhodovať: 

 znížená pracovná schopnosť doložená rozhodnutím príslušného orgánu a doručená spolu 

s prihláškou na štúdium 

 väčší súčet bodov získaných na prijímacej skúške 

 väčší poče bodov z matematiky na prijímacej skúške 

 väčší počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške 

 väčší súčet bodov získaných v celoslovenskom testovaní 

 väčší počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry v celoslovenskom testovaní 

 väčší počet bodov z matematiky v celoslovenskom testovaní 

 lepšie študijné výsledky na ZŠ 

 lepšie hodnotenie v predmetových olympiádách 

 

7. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené od 13. mája 2016 na vstupných dverách budovy školy 

a na internetovej stránke školy  www.gab.sk  po 14.00 hod. 
 

8. Termín zápisu prijatých uchádzačov na štúdium s účinnosťou od 1.9.2016 bude oznámený v rozhodnutí 

o prijatí.  
 

 

Prerokované a schválené:  na pedagogickej rade 26.1.2016 

        na rade školy 16.2.2016 

http://www.gab.sk/

