
            
 

Podmienky pre prijímacie konanie pre školský  rok 2022/2023  
 
 
         Riaditeľka Gymnázia Boženy Slančíkovej–Timravy v Lučenci v súlade s § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje s 
účinnosťou od 1. 1. 2022 termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín 
zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 
a súčasne určuje podmienky a kritériá prijímacieho konania pre prímu:  
 
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium                              8-ročné štúdium 
Počet tried: jedna                                      Počet žiakov:  20    
 
 
Termíny prijímacej skúšky:              
   
1. termín –  2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022 
 
2. termín –  9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022 
 
 
Pri posudzovaní uchádzačov sa budú brať do úvahy nasledovné podmienky:  

 
1. Výsledok prijímacej skúšky 

 
Prijímacia skúška pozostáva z overenia znalostí:  
 

a) z matematiky:       didaktický test  
Úlohy budú zostavené v súlade s učebnými osnovami a rozsahom učiva ZŠ. 
Forma skúšky: písomná, čas skúšky: 60 minút, maximálny počet bodov: 40 

 
b) zo slovenského jazyka a literatúry:   didaktický test s pravopisným cvičením, 
gramatickými a literárnymi úlohami    
Úlohy budú zostavené v súlade s obsahom a rozsahom učiva ZŠ.  
Forma skúšky: písomná, čas skúšky: 45 minút, maximálny počet získaných bodov: 40 
 

Žiak nevyhovel prijímacej skúške a nemôže byť prijatý na štúdium, ak dosiahol v jednom z predmetov 
(MAT, SJL) v písomnej skúške menej ako 10 bodov. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa 
forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 
 
2. Prospech uchádzača na ZŠ v druhom polroku 4. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika a v prvom polroku 5. ročníka ZŠ z týchto predmetov: SJL, DEJ, GEG 
(zemepis), MAT, BIO, cudzí jazyk /ich súčet/. Pri dvoch cudzích jazykoch sa započíta lepší 
výsledok. 

 
Súčet známok Pridelené body 

8 10 
9 9 

10 7 
11 5 

12 a viac 0 
  



V prípade, že má uchádzač z niektorého uvedeného predmetu slovné hodnotenie, budeme postupovať 
na základe Metodického pokynu č.22/2011 čl.3 ods.1 a školského zákona. Do šk. roka 2020/21 žiakom, 
ktorí majú  na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, možno 
nahradiť toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom 
bol žiak hodnotený známkou, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu na SŠ pre 
školský rok 2022/2023 na s. 5 v časti Stredné školy, bod b, odsek 2. 

 
3. Úspešnosť riešenia v predmetových olympiádach v 4. a 5. ročníku ZŠ a v Pytagoriáde. 

V predmetovej olympiáde z MAT v 4. a 5. ročníku ZŠ a v predmetových olympiádach z DEJ, GEG, 
BIO, CJ v 5. ročníku ZŠ. 

 
Ak sa určuje kategória úspešný riešiteľ Ak sa neurčuje kategória úspešný riešiteľ 

Okresné kolo:              Okresné kolo:     
1. miesto 10  bodov 1. miesto 10 bodov 
2. miesto 9 bodov 2. miesto 9 bodov 
3. miesto 8 bodov 3. miesto 8 bodov 
4. miesto 7 bodov 4. miesto 7 bodov 
5. miesto 6 bodov 5. miesto              6    bodov 

Úspešný riešiteľ              5    bodov 
   

4. Úspešnosť v celoštátnych, resp. medzinárodných umeleckých, recitačných a športových súťažiach 
jednotlivcov, resp. dvojíc uvedených v Sprievodcovi školským rokom 2021/2022. 

 

  Celoštátne kolo Krajské kolo Okresné kolo 
1. miesto 30 bodov 20 bodov 10 bodov 

2. miesto 28 bodov 18 bodov 9 bodov 

3. miesto 26 bodov 16 bodov 8 bodov 

4. miesto 24 bodov 14 bodov 7 bodov 

5. miesto 22 bodov 12 bodov 6 bodov 
 
Body sa pridelia za najvyšší dosiahnutý úspech v umeleckej alebo športovej oblasti 
v danom školskom roku.  
 

5. Žiaci zo zdravotným znevýhodnením, ktorí sú integrovaní, budú mať špeciálne upravené podmienky 
prijímacích skúšok v závislosti od konkrétneho znevýhodnenia. 

 
6. Pri rovnosti celkového súčtu bodov budú prednostne prijatí: 
 

a) uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou v súlade s § 67 ods. 3 školského zákona, 
b) uchádzači, ktorí majú vyšší počet bodov z matematiky,  
c) uchádzači, ktorí majú vyšší počet bodov z predmetových olympiád a súťaží. 

 

Požadované doklady (výsledkové listiny a diplomy) o úspešnosti na olympiádach a 
súťažiach je potrebné doložiť spolu s prihláškou. 
 
7. Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 
konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) 
 
8. V prípade, že sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastní prijímacej skúšky, pričom túto skutočnosť 
oznámi najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8:00, bude mu umožnená prijímacia skúška 
v najbližšom možnom mimoriadnom termíne. Inak uchádzač podmienkam prijímacieho konania 
nevyhovel.                                                                                               
 
 
                                                                                                          ...................................... 
V Lučenci dňa 23. 02. 2022                                   Mgr. Helena Maráková            
                                                                                   riaditeľka školy 


