
Súkromné gymnázium, Vážska 32, 821 07 Bratislava 

Kritériá prijatia na štúdium do 1.ročníka štúdia v školskom roku 2023/24 

 

Platné od: 1.12.2022 

Študijný odbor gymnázium 7902 J  

Počet rokov štúdia 4 r. všeobecné  

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať 24/ 1 trieda  

Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika 

 

Dátum prijímacích skúšok 

Termín konania prijímacích 

skúšok 

4. mája 2023 (štvrtok),  I. termín/1. kolo 

9. mája 2023 (utorok),   II. termín/1. kolo 

Termín zverejnenia zoznamu 

uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania 

  

  

19. máj 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) 

Termín písomného 

potvrdenia zákonného 

zástupcu/plnoletého 

uchádzača k prijatiu na 

vzdelávanie 

  

do 24. mája 2023 (23:59 hod.) 

 

Podmienky prijatia 

Podľa zákona 245/2008 Z.z. paragraf 65 ods.4 ak žiak 9. ročníka dosiahol 

v celoslovenskom testovaní v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % 

bude prijatý bez prijímacej skúšky. 

Ostatní žiaci prihlásení na štúdium budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry a z matematiky. 

Obsahom prijímacej skúšky je učivo obsiahnuté v učebných osnovách pre 2. stupeň ZŠ. 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať : 100 



Minimálny počet bodov, ktoré môže žiak získať : 30 

 

Za študijné výsledky v polročnej klasifikácii 9. ročníka 

Priemerná známka do 1,50 : 30 bodov 

Priemerná známka nad 1,50 : 20 bodov 

 

Za úspešnosť v Testovaní 9 – 2023  

v každom predmete samostatne budú body udelené nasledovne : 

15 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 80 % a viac, 

10 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 60 % a viac, ale menej ako 80 %, 

5 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 40 % a viac, ale menej ako 60 %. 

Za prijímacie skúšky: 

Slovenský jazyk a literatúra – maximálny počet : 20 bodov 

Matematika - maximálny počet: 20 bodov 

Na základe sčítania počtu bodov ( za výsledky z 1. polroka 9. ročníka štúdia, úspešnosť 

v Testovaní 9-2022 a výsledkov oboch častí prijímacej skúšky ) bude stanovené poradie uchádzačov o  

štúdium. 

Uvedené kritériá budú platiť pre 1. a 2. kolo prijímacích skúšok. 

 

Prihlášku na štúdium je potrebné podať do 20.3. 2022. 

 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť  

prijímacieho konania na školský rok 2023/2024, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí  

príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

 

V Bratislave, dňa 30.11.2022 

RNDr. Pavel Spišiak – Riaditeľ škol 


