
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01  Senec 
 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania 

do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia pre školský rok 2018/2019 

v 2. kole na nenaplnený počet miest 
 

     Riaditeľ Gymnázia Antona Bernoláka v Senci v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona 

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov stanovuje kritériá na prijatie do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia pre školský rok 

2018/2019 v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov nasledovným spôsobom: 

  

1. Počet žiakov z 9. ročníka ZŠ, ktorých možno prijať v ďalšom termíne je 9.  

2. Termín 2. kola prijímacej skúšky je 19. jún 2018. 
3. Podmienkou pre zaradenie uchádzača o štúdium do prijímacieho konania je 

odovzdanie prihlášky na štúdium na strednej škole na našu školu do 15. 6. 2018. 

4. Forma prijímacej skúšky: 

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry (60 min.) 

 písomná skúška z matematiky (60 min.) 

5. Obsah a rozsah prijímacej skúšky: 

Slovenský jazyk a literatúra:  

Obsah bude realizovaný zo zbierky úloh. Prvou časťou bude pravopisná previerka. Druhá časť bude 

obsahovať vetný rozbor, určovanie vetných členov, gramatických kategórií, básnických prostriedkov, 

literárnych diel a ich autorov, spisovných a nespisovných slov a otázky týkajúce sa aktuálnych problémov 

literatúry a kultúry. 

Matematika: 

Príklady budú zamerané na overenie vedomostí z oblasti riešenia lineárnych rovníc a ich sústav, úpravy 

výrazov v tvare zlomkov, výpočtu percentuálnych častí a základných poznatkov geometrie v rovine 

a priestore. Slovnými úlohami sa bude overovať schopnosť logickej úvahy a matematického riešenia reálnej 

situácie. 
 

6. Každému uchádzačovi budú pridelené body:  

a/  získané v celoslovenskom testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry  

            b/  za dosiahnutý prospech v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ        

                 v predmetoch SJL, DEJ, MAT, FYZ, PRI nasledovne: za každú známku „výborný“ 3  body a za každú     

                 známku „chválitebný“ 1 bod (maximálne 30 bodov) 

            c/  za výsledky v predmetových olympiádach 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 

                  pričom započítané budú lepšie výsledky raz v jednom predmete. 

             d/  získané na prijímacej skúške z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry (max. 100 bodov) 

       7.    Prijatých bude prvých 9 uchádzačov v zostavenom poradí. 

       8.     Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na internetovej stránke školy      

               www.gab.sk a na vstupných dverách budovy školy od 20.6.2018 kódovane.    
                
         9.       Zápis prijatých uchádzačov na štúdium s účinnosťou od 1.9.2018 bude v pracovných  dňoch 20.6. –          

               22.6.2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii školy.  

 

           
                                                                         RNDr. Jozef Radzo, riaditeľ školy                                          

http://www.gab.sk/

