
Gymnázium J. A. Komenského – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce 

 

Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia 7902J s VJS (štvorročný vzdelávací 

program) pre školský rok 2023/2024 

EDUID školy: 100006602 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. a po prerokovaní 

a odsúhlasení v PR stanovujem podmienky prijatia na štúdium pre školský rok 2023/2024 

nasledovne: 

I. Uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 

dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na štúdium bez 

prijímacej skúšky a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku. 

II. Každý uchádzač, ktorý nespĺňa podmienku v bode I., bude zaradený do výsledkovej listiny 

prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za: 

1. výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky:  

a) na prijímacej skúške môže žiak získať maximálne 20 bodov: 

- 10 bodov na písomnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá bude trvať 45 minút; 

- 10 bodov na písomnej skúške z matematiky, ktorá bude trvať 45 minút. 

 

2. priemer prospechu na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a priemer prospechu na 

polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ z predmetov: SJL, MAT, ANJ – max. 20 bodov: 

 

Priemer Body 

1,00 – 1,5 10 

1,51 – 2,0 9 

2,01 – 2,5 8 

2,51 – 3,0 7 

3,01 - 6 

 

3. výsledky v Testovaní 9 zo SJSL a z MAT, žiak môže získať maximálne 20 bodov, ako súčet 

výsledkov za jednotlivé predmety: 

 

Percentá Body 

100 - 90 10 

89 - 79 9 



78 - 68 8 

67 - 57 7 

56 - 46 6 

45 - 35 5 

34 - 24 4 

23 - 13 3 

12 - 2 2 

1 1 

 

4. umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach (doložené originálnym 

dokladom o umiestnení alebo kópiou potvrdenou riaditeľstvom školy, ktorú žiak 

navštevuje) sa hodnotí takto: 

Kolo 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

okresné 4 3 2 

krajské 7 6 5 

celoslovenské 10 9 8 

 

5. pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacích skúšok určí s prihliadnutím na 

druh ich zdravotného znevýhodnenia. Žiak, resp. jeho zákonný zástupca je povinný spolu 

s prihláškou doručiť na strednú školu dokumentáciu o zdravotnom znevýhodnení.  

 

Na základe týchto podmienok (I. + II.) bude vytvorené poradie. 

 

Pri rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa pomocných podmienok, ktoré budú 

aplikované v nasledovnom poradí: 

1. žiak má zníženú pracovnú schopnosť (doloženú rozhodnutím posudkového lekára); 

2. vyšší počet bodov z písomnej prijímacej skúšky zo SJL a z MAT; 

3. lepší priemerný prospech na sledovaných vysvedčeniach v predmetoch SJL a MAT. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní, je 70. 

 
Na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné dosiahnuť minimálny počet bodov: spolu 10 

z profilových predmetov (SJL, MAT), pričom ani z jedného predmetu nemôže mať 0 bodov. 

Záverečné ustanovenia: 

1. Prijímacia skúška sa uskutoční v termíne: 

prvý termín: 4. mája 2023 (štvrtok) 

druhý termín: 9. mája 2023 (utorok) 



2. Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 

navštevujú 9. ročník ZŠ alebo aj starší žiaci a ktorí si v zákonom stanovenom termíne 

podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. 

3. Riaditeľka školy zverejní prijímacieho konania na webovej stránke školy www.comgim.sk podľa 

výsledkov prijímacieho konania dňa 19.5.2023. 

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom 

zoradených podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní a 

informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Zároveň v tomto 

termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania.  

4. Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej 

škole nastúpenie na vzdelávanie prostredníctvom EduPage, alebo v listinnej podobe alebo 

osobne. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú 

platnosť.  

Ak prijatý uchádzač nezašle potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole do určeného termínu, škola ponúkne voľné 

miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa podmienok prijímacieho konania. 

5. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca 

uchádzača môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

6. V procese prijímacieho konania za účelom spracovania a oznamovania jeho výsledkov 

škola bude pracovať s týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko uchádzača, dátum 

a miesto jeho narodenia, rodné číslo, adresa, štátne občianstvo, vyučovací jazyk, 

zdravotná spôsobilosť, výchovno-vzdelávacie výsledky za určené klasifikačné obdobia, 

výsledky z hodnotených súťaží, meno a priezvisko zákonného zástupcu uchádzača, 

jeho adresa, mailová adresa a číslo telefónu. 

7. V prípade nenaplnenia počtu miest po prvom kole PS, druhé kolo sa uskutoční 20. júna 2023 

za rovnakých podmienok prijatia na štúdium. 

 

Podmienky prijímacieho konania boli prerokované a odsúhlasené v pedagogickej rade dňa 15.11. 

2022. 

 

V Želiezovciach 21.11.2022                                            Katarina Cserbová, riaditeľka školy 
 


