
Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka  

4-ročného štúdia pre školský rok 2023/2024 

Riaditeľstvo  Gymnázia Andreja Radlinského Dolný Kubín v zmysle zákonov 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  po prerokovaní pedagogickou radou konanou dňa 
06.02.2023 stanovuje kritériá a podmienky prijatia uchádzačov do gymnázia so štvorročným 
štúdiom pre školský rok 2023/2024 nasledovne: 

1. V školskom roku 2023/2024 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka štvorročného  
štúdia (študijný odbor 7902J00), do ktorej prijmeme 18 žiakov z 9. ročníka základných 
škôl. 

2. Uchádzači budú prijímaní podľa poradia zostaveného na základe počtu získaných 
bodov  stanovených kritériami. 

3. Žiak, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie 
lekárskej posudkovej komisie. 

 

Termín prijímacej skúšky:    
1. termín –  4. máj 2023 (štvrtok)   
2. termín –  9. máj 2023 (utorok) 

  

Forma prijímacej skúšky:  test z matematiky a slovenského jazyka 

 Matematika: 

• Testom  budeme preverovať logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ.                

•  Žiak môže získať maximálny počet 50 bodov.  

•  Čistý čas na vypracovanie testu je 60 minút. 

 Slovenský jazyk: 

• Testom budeme preverovať ovládanie učiva zo ZŠ. 

•  Žiak môže získať maximálny počet bodov 50 bodov.   
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•  Čistý čas na vypracovanie testu je 60 minút. 

Žiakovi sa povoľuje pri skúške používať písacie a rysovacie potreby (trojuholník,  kružidlo). 
Nemôže používať mobilný telefón, tablet, notebook, kalkulačku a smart hodinky. 

 

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie), lekárske 
potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni, je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania 
prijímacej skúšky na riaditeľstve školy.  
 

 

Kritériá pre prijatie uchádzača: 

Bez prijímacích skúšok podľa zákona NR SR č.245/2008 Z.z., § 65 ods. 5 budú prijatí žiaci, 
ktorí dosiahli na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka 
a matematiky úspešnosť najmenej 90 % z každého predmetu samostatne. Riaditeľ školy 
odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom prijímacej 
skúšky.  
  

A. Podmienkou prijatia je riadne vyplnená a potvrdená prihláška na štúdium do strednej 
školy. Prihlášku je možné podať elektronicky (v systéme EduPage), alebo v listinnej 

podobe (tlačivo 056 MŠVVaŠ SR) osobne alebo poštou.  
 

B. Termín na podanie vyplnenej a potvrdenej prihlášky na každú zvolenú SŠ, na ktorú sa 
uchádzač hlási, je najneskôr do 20. marca 2023. 

 

C. K prihláške je potrebné priložiť riaditeľom školy overené kópie diplomov a potvrdení 
o úspešnosti v súťažiach, podľa nižšie stanovených kritérií a integrovaní žiaci žiadosť 
rodiča o úpravu prijímacích skúšok. 

D. Uchádzačov zoradíme do poradia na základe súčtu bodov z oboch testov a bodov za 

predmetové olympiády, recitačné súťaže, športové súťaže a na základe známok z II. 

polroka 8. ročníka (M, SJL, CJ, GEO, BIO, DEJ, CHE,INF). a I. polroka 9. ročníka ZŠ (M, SJL, 
CJ, GEO, BIO, DEJ, CHE, INF). 

E. Žiak bude prijatý, ak získa zo SJL a MAT spolu minimálne 40 bodov, pričom najnižší počet 
dosiahnutých bodov z MAT aj zo SJL musí byť 10 bodov. 

Žiak nemôže mať  zhoršenú známku zo správania. Bez ohľadu na ostatné kritériá nebude 

prijatý žiak so zhoršenou známkou so správania vo 8. alebo v 9. ročníku (na polroku 

alebo na konci roka). 

 

 

 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Download/5282


 

 

 Žiak získava body za: 
a) test matematika   50 bodov 

test slovenský jazyk  50 bodov 

b) priemer známok na vysvedčení:    

               8.roč.   do 1,00....................  4 body        9. roč.    do 1,00..................6 bodov 

                  od 1,01 – do 1.33..... 3 body                      od 1,01 – do 1,14...5 bodov 

                    od 1,34 -  do 1.66..... 2 body                      od 1,15 – do 1,29...4 body 

                                od 1,67 – do 2,00..... 1 bod                        od 1,30 – do 1, 42..3 body 

                                                                                                        od 1,43 – do 1,57....2 body 

                                                                                                        od 1,58 – do 1,71....1 bod 

 

c) umiestnenie v okresnom, v krajskom a celoštátnom kole oficiálnych súťaží 
a predmetových olympiád jednotlivcov, v skupinových vedomostných súťažiach a v 

športových súťažiach - nie skupinových, ktorých vyhlasovateľom je MŠ SR body 

nasledovne: 

I. úspešný riešiteľ okresného kola                          1 bod 

II. umiestnenie v okresnom kole (1. až 3. miesto)            2 body 

III. úspešný riešiteľ krajského kola                                        2 body 

IV. umiestnenie v krajskom kole  (1. až 3. miesto)         3 body 

V. úspešný riešiteľ v celoštátnom kole                                3 body 

VI. umiestnenie v celoštátnom kole(1. až 3. miesto)         4 body 

Body v jednotlivých predmetových súťažiach a športe sa prideľujú za najvyššie     
dosiahnuté umiestnenie.  
 

d) percentuálnu úspešnosť v Testovaní 9 – 2023: 

maximálne 50 bodov z matematiky 

maximálne 50 bodov zo slovenského jazyka a literatúry 

Počet pridelených bodov zodpovedá percentuálnej úspešnosti v Testovaní 9 – 2023 

podelenej dvomi.  

 

e) Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhodnú nasledujúce kritériá: 
 

1. prednostné prijatie uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou pred 
uchádzačom, ktorý rovnako vyhovuje podmienkam, 

2. väčší počet bodov získaných z testu z matematiky, 

3. väčší počet bodov získaných z testu zo slovenského jazyka literatúry, 
4. lepšia známka v 1. polroku 9. ročníka z matematiky, 

5. lepšia známka v 1. polroku 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry, 
6. lepšia známka v 1. polroku 9. ročníka z informatiky, 

7. lepšia známka v 1. polroku 9. ročníka z cudzieho jazyka, 
8. lepšia známka v 1. polroku 9. ročníka z biológie, 
9. lepšia známka v 1. polroku 9. ročníka z geografie, 

10. na konečné rozhodnutie má  právo riaditeľ školy. 



 

Výsledok a poradie uchádzačov, sa určí na základe väčšieho súčtu bodov, 
ktoré žiak získal za: 

a) prijímaciu skúšku, 
b) Testovanie 9 – 2023, 

c) výsledky prospechu a správania na ZŠ, 
d) predmetové olympiády a súťaže v šk. roku 2021/2022 a 2022/2023, 

 

Po vyhodnotení výsledkov prijímacích skúšok zverejní riaditeľstvo školy zoznam uchádzačov 

v priestoroch školy a na webovej stránke www.radlinskeho.sk dňa 9. 5. 2023 do 17.00. 

Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom, 

zoradený podľa celkového počtu získaných bodov podľa kritérií prijímacieho konania. 

Písomné rozhodnutie spolu s termínom, miestom a spôsobom zápisu na štúdium dostane 

zákonný zástupca v stanovenej lehote.  

 

Po prevzatí rozhodnutia o prijatí do 4-ročného gymnázia  zákonný zástupca uchádzača 

potvrdí svoje rozhodnutie o nastúpení, alebo o nenastúpení na štúdium.  
 

 

 

V  Dolnom Kubíne  dňa  6. 2. 2023     Mgr. Ľudovít Mačor           
                            riaditeľ školy  

http://www.radlinskeho.sk/

