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KRITÉRIÁ 
 

prijímacieho konania do 1. ročníka 8 – ročného štúdia 

pre školský rok 2018/2019 

 

 

 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, po prerokovaní v pedagogickej rade 

a so súhlasom Bratislavského samosprávneho kraja odboru školstva, mládeže a športu 

stanovujeme pre školský rok 2018/2019 tieto kritériá prijímacieho konania: 

 

 

1.  Počet tried 
 

V školskom roku 2018/2019 sa otvárajú na tunajšej škole 1 triedu  8 – ročného štúdia 

pre absolventov 5. ročníkov ZŠ. Prijatých môže byť najviac 26 žiakov. 

 

2.  Termín prijímacích skúšok 

 

 Prvý termín: 14. máj 2018 

 Druhý termín: 17. máj 2018 

 

3.  Pozvanie na prijímacie skúšky 
 

Každý uchádzač, ktorý bude mať zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole 

do 20. apríla 2018 a bude spĺňať zákonom stanovené podmienky, bude pozvaný 

doporučenou pozvánkou, zaslanou najmenej 5 dní pred termínom konania skúšok 

na adresu zákonného zástupcu žiaka, ktorá je uvedená na prihláške žiaka na štúdium 

na strednej škole. 

 

4.  Postup pri prijímacích skúškach 
 

Prijímaciu skúšku vykonajú všetci žiaci zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky. 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa uskutočnia 

písomnou formou. Písomná skúška  pozostáva z dvoch častí: 

 slovenský jazyk a literatúra   -  gramatická a literárna časť  v trvaní 45 minút 

 matematika –  písomná skúška  v trvaní  60 minút 

 

5.  Obsah prijímacích skúšok  
 

Podľa platných učebných osnov ISCSD 1 a ISCED 2 zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky v súlade s platnými úpravami a smernicami Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky a Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. 
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6.  Hodnotenie prijímacích skúšok 

 

Kritériá na  

 úspešné vykonanie prijímacích skúšok  - uchádzač musí získať najmenej 50% 

bodov zo slovenského jazyka a literatúry a súčasne najmenej 50 % bodov 

z matematiky.     

 neúspešné vykonanie prijímacích skúšok – uchádzač získa menej ako 50 % bodov 

zo slovenského jazyka a literatúry , alebo menej ako 50 % bodov z matematiky, 

resp. menej ako 50 % bodov z obidvoch predmetov.    

 

7.  Zohľadnenie úspešných riešiteľov predmetových olympiád a súťaží  

 

Riaditeľ školy zohľadní , že uchádzač je úspešným riešiteľom alebo víťazom predmetovej 

súťaže pridelením bodov: 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

Celoslovenské kolo 7 bodov 6 bodov 5 bodov 

Krajské kolo 5 bodov 4 body 3 body 

Okresné/Obvodné kolo 3 body 2 body 1 bod 

 

Akceptujú sa výsledky súťaží a olympiád dosiahnutých v 5. ročníku krajskom alebo 

celoslovenskom kole /mimo športových a umeleckých súťaží/. Body sa prideľujú 

za umiestnenie na prvých troch miestach v najvyššom kole. Doklad o umiestnení v súťaži, 

potvrdený riaditeľom ZŠ, treba doručiť s prihláškou do dňa konania priímacích 

pohovorov. (Doklady dodané neskôr nebudú akceptované). 

 

8.  Hodnotenie prijímacích skúšok : 

 

Postup pri riešení úloh sa neklasifikuje, akceptuje sa len získaný počet bodov za správne 

riešenia zadaných úloh. 

Podľa celkového počtu získaných bodov pri prijímacom konaní sa zostaví poradie 

uchádzačov.  

Celkový počet bodov tvoria: 

 body získané  za slovenský jazyk a literatúru / max. 30 bodov, 

 body získané za matematiku / max. 12 bodov, 

 body získané za olympiády a súťaže. 

 

V prípade, že viacerí žiaci budú rovnako vyhovovať prijímacím podmienkam, budú 

uplatnené postupne nasledovné kritériá (pokiaľ nebude možné jednoznačne určiť poradie): 

a) prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) dosiahol menší počet chýb v diktáte /doplňovačke, 

c) dosiahol väčší počet bodov z matematiky, 

d) dosiahol väčší počet bodov v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ 

v matematike. 
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9.  Neúčasť na prijímacích skúškach. 

 

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov ( ochorenie – doklad 

od lekára nesmie byť starší ako 3 dni ) treba ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod. 

14. mája 2018 alebo 17. mája 2018  na riaditeľstve školy. O počet neprítomných 

uchádzačov bude znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom 

termíne sa výsledky zaradia medzi výsledky ostatných žiakov a z takto vzniknutého 

poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými 

kritériami. 

 

10.  Zápis na štúdium:  

 

Riaditeľka školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Spolu s doručením rozhodnutia o prijatí oznámi škola uchádzačovi termín, miesto 

a spôsob zápisu na  štúdium na strednej škole. 

Zápisný lístok vydáva žiakovi príslušná základná škola. 

Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do stanoveného termínu, rozhodnutie, ktorým bol 

uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. Riaditeľka školy ponúkne 

uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok. 

Žiaci prijatí na štúdium dostanú s rozhodnutím o prijatí aj dotazník , v ktorom obratom 

ich zákonní zástupcovia oznámia škole: 

 výber predmetov náboženská výchova, resp. etická výchova 

 požiadavky na cudzie jazyky. 

 

Konkrétne výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do troch 

pracovných dní odo  dňa  konania  druhého termínu prijímacej skúšky. 

 

Kritériá na prijímacie pohovory pre 8 - ročné štúdium boli prerokované  na pedagogickej 

rade dňa 1. marca 2018 a Radou  školy  dňa 19. februára 2018. 

Platnosť: od 19.03.2018 
 

 .  

 

 

 

 …………………………………... 

        RNDr. Elena Krajčírová 

 riaditeľka školy 

 


