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Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia
pre školský rok 2023/2024.

Do prvého ročníka 4-ročného štúdia s rozšíreným vyučovaním informatiky a prírodovedných predmetov
sa môžu prihlásiť žiaci deviateho ročníka ZŠ. Prihlášky podáva zákonný zástupca žiaka. V nižšie
uvedených prípadoch musí prihláška obsahovať potrebné prílohy:
a)Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí k prihláške na vzdelávanie potvrdenie
o zmenenej pracovnej schopnosti;
b)Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou
všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor;
c)Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške
z diagnostického vyšetrenia, vykonanú zariadením poradenstva, nie staršiu ako 2 roky;

správu

d)Uchádzač, ktorý sa úspešne zúčastnil okresného kola vybraných predmetových súťaží, pripojí
k prihláške doklad o umiestnení;
Forma, rozsah a obsah prijímacej skúšky
Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch častí:
1. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
2. písomná skúška z matematiky
Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude trvať 60 minút, skúška z matematiky takisto
60 minút. Prijímacia skúška pozostáva z úloh zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktorých
obsah a rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre
5. - 9. ročník ZŠ.
Žiaci a žiačky s ŠVVP
Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami) forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa
vychádza zo správy školského poradenského zariadenia, ktorá je povinnou prílohou prihlášky.
Hodnotenie prijímacej skúšky
Za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry možno získať najviac 20 bodov. Podmienkou na zloženie
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je zisk aspoň 10 bodov.
Za skúšku z matematiky možno získať najviac 20 bodov. Podmienkou na zloženie skúšky z matematiky
je zisk aspoň 10 bodov.
Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní deviatakov (T9) aj zo slovenského jazyka a literatúry aj
z matematiky získali aspoň 90% nebudú konať prijímacie skúšky a bude im pridelený maximálny
počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijímaciu skúšku získať (t.j. 20 bodov za slovenský jazyk
a literatúru a 20 bodov za matematiku).

Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium:
Žiaci, ktorí nezložia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry alebo nezložia skúšku z matematiky, budú
neprijatí pre nezloženie prijímacej skúšky.
Žiakov, ktorí zložia obe časti prijímacej skúšky, zoradíme do poradovníka podľa súčtu bodov, ktoré
získajú za:
1. skúšku zo slovenského jazyka a literatúry (najviac 20 bodov),
2. skúšku z matematiky (najviac 20 bodov),
3. celoslovenský test zo slovenského jazyka a literatúry (najviac 20 bodov),
4. celoslovenský test z matematiky (najviac 20 bodov),
5. umiestnenie v okresnom kole vybraných predmetových súťaží pre 9.ročník (najviac 10 bodov),
6. za úspešnú účasť v našej súťaži KSM 9 (najviac 5 bodov).
V prípade rovnosti celkového súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

má podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
získal viac bodov za skúšku z matematiky,
získal viac bodov za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
získal viac bodov za súťaž KSM9,
získal viac bodov za celoslovenské testovanie z matematiky,
získal viac bodov za celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a literatúry.

Pridelenie bodov za výsledky v predmetových súťažiach



Žiakom pridelíme body výhradne za okresné kolo nižšie uvedených predmetových súťaží
v kategórii pre 9.ročník, ktoré sa budú konať v školskom roku 2022/23. Iné súťaže nebudeme brať
do úvahy.
Pri umiestnení vo viacerých súťažiach sa body sčitujú, pričom maximálny počet pridelených bodov
je 10.

a) Matematická olympiáda
o za úspešnú účasť v okresnom kole MO, podľa počtu dosiahnutých bodov v súťaži pridelíme
žiakom 1 – 4 body do hodnotenia prijímania
b) Iné predmetové súťaže
o 1 bod udelíme za 1.-3.miesto v okresnom kole nasledujúcich súťaží:
i. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
ii. Olympiáda v anglickom jazyku
iii. Biologická olympiáda
iv. Dejepisná olympiáda
v. Fyzikálna olympiáda
vi. Geografická olympiáda
vii. Chemická olympiáda
Pridelenie bodov za výsledky v našej súťaži KSM 9


V našej súťaži KSM 9 pridelíme žiakom za úspešnú účasť vo všetkých nadväzujúcich 4 kolách
maximálne 5 bodov podľa dosiahnutých výsledkov

Pridelenie bodov za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2022)
Žiakom pridelíme prepočítaný počet bodov získaný v T9-2023 (získaný počet bodov v teste T9-2023
vynásobíme koeficientom 20/MAX, kde MAX je maximálny možný bodový zisk za test v T9-2023).

Neúčasť na prijímacej skúške
Prípadnú neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo
územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom
riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 15:00 hod. Počet uchádzačov prijatých
po prijímacej skúške bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov, ktorým riaditeľka
školy určí náhradný termín skúšky najneskôr v poslednom týždni augusta 2023. Žiakov, ktorí zložia skúšku
v náhradnom termíne, zaradíme podľa celkového výsledku skúšky do poradovníka žiakov neprijatých pre
nedostatok miesta. Z takto vzniknutého poradovníka budú prijatí najúspešnejší. Počet takto prijatých
uchádzačov bude zhodný s počtom žiakov, ktorým riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom
termíne.
Podmienky a kritériá prijímacieho konania, sformulované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, boli prerokované pedagogickou radou školy dňa 25. 8. 2022.

V Bratislave 21. 9. 2022

Mgr. Jana Trúsiková, PhD.
riaditeľka školy

