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Gymnázium Cyrila Daxnera 
Dr. C. Daxnera 88/3 

093 08 Vranov nad Topľou 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka  

štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium 2023/2024 

 

Riaditeľka  Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou v zmysle zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v 

nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy určuje nasledovné postupy a podmienky 

prijatia na štúdium na školský rok 2023/2024: 

 

GCD Vranov  otvára 3 triedy pre 84 žiakov. 

EDUID školy: 100014041 

 

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, doručenie v určených 

termínoch prihlášky na štúdium, úspešné vykonanie prijímacej skúšky a umiestnenie do 84 miesta v 

celkovom vyhodnotení prijímacieho konania a doručenie Potvrdenia o nastúpení na vzdelávanie v 

stanovených termínoch.  

 

A. Prijatie bez vykonania prijímacej skúšky  

V zmysle § 65 ods.5a) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka GCD Vranov prijme bez vykonania prijímacej skúšky 

uchádzačov, ktorí dosiahnu  v externom testovaní úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom 

predmete samostatne, t. j. 90% a viac v predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL) a zároveň 90% a viac 

v predmete matematika (MAT).  Rozhodnutie o prijatí odošle riaditeľka školy zákonným zástupcom 

najneskôr do   Zákonní zástupcovia takto prijatých uchádzačov písomne potvrdia (ne)nastúpenie na 

štúdium na tlačive, ktoré je prílohou tohto dokumentu, a to do 2 dní od doručenia rozhodnutia - 

elektronicky alebo v tlačenej podobe - do rúk riaditeľky školy. Inak rozhodnutie o prijatí stráca platnosť 

a miesto bude   ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledného poradia.  

                                                

B. Kritériá prijatia pre uchádzačov, ktorí musia vykonať prijímaciu skúšku 

1. vykonanie písomnej  prijímacej skúšky z MAT a  zo SJL, 

2. body za externé testovanie deviatakov, 
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3. výsledky štúdia na ZŠ – bodovanie za prospech, 

4. výsledky olympiád a individuálnych súťaží. 

1. Vykonanie písomnej prijímacej skúšky 

Uchádzači, na ktorých sa nevzťahuje bod A tohto dokumentu, musia na prijatie úspešne vykonať 

prijímaciu skúšku z predmetov matematika (MAT) a slovenský  jazyk a literatúra (SJL). Prijímacia skúška 

je písomná, úlohy testov budú v súlade s platnými učebnými osnovami pre základné školy. 

 MAT  60 minút na vypracovanie testu,  maximálny počet bodov: 30 

 SJL     60 minút  na vypracovanie testu, maximálny počet bodov: 30 

Maximálny počet bodov za písomnú časť prijímacej skúšky spolu:  60. 

Žiak úspešne vykoná písomnú časť prijímacej skúšky, ak v každom  predmete prijímacej skúšky 

získa minimálne 15 bodov.                                                                                                                 

Povolené pomôcky: Pri teste z MAT smie žiak používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou 

mobilného telefónu, nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné 

a počítať korene rovníc. Kalkulačka nesmie mať funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, nesmie byť 

programovateľná a nesmie mať grafický displej.  

 

2. Body za externé testovanie deviatakov 

Za externé testovanie deviatakov získa uchádzač v každom predmete jednotlivo body : 

                                 100%  ......30 bodov,  3
1

3
%  .......1bod 

MAT: 100% -    30b.    SJL: 100% -     30b.     

96,67% - 29b.     96,67% -  29b. 

93.33% - 28b.     93.33% -  28b. 

90% -      27b.             90% -       27b. 

86,67% - 26b.     86,67% -  26b. 

83.33% - 25b.     83.33% -  25b. 

80%  -     24b.                                                 80%  -     24b.  

..... 

70%  -     21b.                                                 70%  -     21b.  

..... 

60%  -     18b.                                                 60%  -     18b.     .......atď 

Keď sa uchádzač Testovania 9 nezúčastní, v tomto kritériu mu bude pridelených 0 bodov. 
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Za externé testovanie môže uchádzač získať spolu maximálne 60b 

3. Bodovanie za prospech 

V prijímacom konaní berieme do úvahy dosiahnutý prospech z 3 klasifikačných období bez 

výchovných predmetov a bez techniky, a to výsledky polročnej klasifikácie v 7. ročníku, koncoročnej 

klasifikácie v  8. ročníku a polročnej klasifikácie v  9. ročníku. Jednotlivé údaje o prospechu zaokrúhlime 

s presnosťou na jedno desatinné miesto. Zvýšenie prospechu o 0,10 znamená  zníženie o 1 bod:    

1,00 ......... 20 bodov,   1,60 ............ 14 bodov, 

1,10 ......... 19 bodov,   1,70 ............ 13 bodov, 

1,20.......... 18 bodov,   1,80 ............ 12 bodov, 

1,30 ......... 17 bodov,  1,90 ............ 11 bodov, 

1,40 ......... 16 bodov,  2,00 ............ 10 bodov, atď. 

1,50 ......... 15 bodov,          

Prevod hodnotenia „absolvoval/a“ z predmetov zahrnutých do bodovania bude nasledovný: hodnotenie 

„absolvoval/a“ treba nahradiť poslednou známkou, keď bol daný predmet ešte hodnotený známkou, a to 

v každom z vyššie uvedených 3 klasifikačných období.  

Maximálny počet bodov za prospech je 60.           

                                                                                   

4. Body za olympiády a individuálne súťaže 

Body za umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach 

(matematickej, slovenského jazyka a literatúry, fyzikálnej, technickej, chemickej, biologickej, 

geografickej, dejepisnej, cudzích jazykov, programovania, pytagoriády, recitačných súťažiach) v 7. - 9. 

ročníku ZŠ:   

úspešný riešiteľ v  okresnom, obvodnom a regionálnom kole   5 bodov 

úspešný riešiteľ v krajskom a vyšších kolách   10 bodov 

Žiak môže do poradia získať body za umiestnenie najviac zo štyroch rôznych vyššie uvedených podujatí, 

maximálny súčet bodov tu môže byť 15x4 = 60.  

Doklad o umiestnení žiaka (diplom alebo výsledkovú listinu) overený riaditeľom príslušnej ZŠ 

zákonný zástupca uchádzača zašle alebo osobne doručí na gymnázium spolu s prihláškou do 31.03. 2023. 

 

C. Určenie celkového  poradia po vykonaní prijímacích skúšok 

1.Výsledné poradie po vykonaní prijímacích skúšok sa určí ako súčet bodov:  

Maximálny počet bodov za písomnú časť prijímacej skúšky        60b. 

Maximálny počet bodov za externé testovanie      60b. 
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Maximálny počet bodov za prospech        60b. 

Maximálny počet bodov za olympiády a súťaže      60b. 

Maximálny možný počet  bodov spolu      240b.  

 

2. Celkové poradie žiakov v prijímacom konaní  vygenerujeme po ukončení prijímacích skúšok 

spolu s uchádzačmi prijatými bez prijímacích skúšok, ktorí písomne potvrdili nastúpenie na štúdium. 

V prípade rovnakého počtu bodov o umiestnení rozhodnú kritériá v tomto poradí: 

a) zmenená pracovná schopnosť, 

b) vyšší počet bodov za olympiády a individuálne súťaže, 

c) vyšší počet bodov za externé testovanie, 

d) vyšší počet bodov za prospech.  

          3.Uchádzač svoj výsledok nájde podľa identifikačného kódu, pod ktorým bude uchádzač uvedený 

v anonymizovanom celkovom poradí a ktorý dostane v pozvánke na prijímaciu skúšku, resp. bude 

doručený podľa aktuálnych pokynov elektronicky. 

        4. Podmienkou zohľadnenia zmenenej pracovnej schopnosti, zdravotného znevýhodnenia 

uchádzača je doručenie písomného potvrdenia  o tejto skutočnosti najneskôr do 31.03.2023. 

  

Termíny prijímacích skúšok 

  Prvý termín:  4. máj 2023   

  Druhý termín:  9. máj 2023        

Riaditeľka školy do 6. júna 2022 po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne na základe výsledkov 

prijímacieho konania o tom, či sa v škole uskutoční ďalší termín prijímacieho konania na nenaplnený 

počet miest. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 21. júna 2023.                                      

 Pozvánka na prijímaciu skúšku bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi  

s uvedením individuálneho kódu uchádzača, miesta a začiatku prijímacej skúšky najneskôr 5 dní pred 

konaním prijímacej skúšky.  Organizačné pokyny budú dostupné aj na www.gcd.sk a na facebookovom 

profile školy.      

 

E. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania, zasielanie rozhodnutí  

     a povinnosť písomného potvrdenia o (ne)nastúpení žiaka na štúdium 

1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke školy www.gcd.sk  

      a na nástenke vo vestibule starej budovy  v jednotnom termíne dňa  19. mája 2023. 

http://www.gcd.sk/
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2. Riaditeľka školy vydá  rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium základe jeho umiestnenia 

v celkovom poradí  a doručí ho zákonnému zástupcovi uchádzača cez EduPage alebo odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, do elektronickej schránky alebo poštou. Kvôli 

nevyhnutnosti komunikovať elektronicky žiadame zákonných zástupcov, aby v Prihláške na   štúdium na 

strednej škole uviedli aj svoje aktívne e-maily.  

3. Do 24. mája 2023 doručí zákonný zástupca riaditeľke školy písomné Potvrdenie       

o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, a to cez EduPage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva    

prostredníctvom e-mailu, do elektronickej schránky alebo poštou (príloha č. 1 tohto dokumentu). Celkové 

poradie bude na základe takto deklarovaného potvrdenia priebežne aktualizované na  www.gcd.sk a ďalší 

uchádzači budú prijímaní na voľné miesta postupne podľa umiestnenia  v aktualizovanom poradovníku 

do celkového počtu 84. 

Termín 24. máj 2023 je posledným dňom na doručenie Potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium. 

V prípade, že  zákonný zástupca nedoručí na GCD Vranov potvrdenie o nastúpení v určenom termíne, 

rozhodnutie o prijatí stráca platnosť a na toto voľné miesto bude prijatý ďalší uchádzač podľa celkového 

poradia. 

4. Aj v prípade nenastúpenia na štúdium je zákonný zástupca povinný GCD Vranov písomne deklarovať 

toto svoje rozhodnutie Potvrdením o nenastúpení žiaka na štúdium (príloha č. 1 tohto dokumentu). 

5. Podrobnosti o prípadnom zápise na štúdium určí riaditeľka školy na základe aktuálnych pokynov  

MŠVVaŠ SR,  pokyny budú včas zverejnené na www.gcd.sk a na facebookovom profile GCD.  

 

Tieto kritériá boli  prerokované pedagogickou radou a Radou školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera 

vo Vranove nad Topľou.                                                                        

 

 

Vo Vranove nad Topľou  27.01.2022         PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. 

                               riaditeľka školy                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gcd.sk/
http://www.gcd.sk/
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Príloha č.1 

 

(Meno, priezvisko zákonného zástupcu/zákonných zástupcov uchádzača, adresa., PSČ, obec) 

 

Gymnázium Cyrila Daxnera 

Ul. Dr. C. Daxnera 88/3 

093 01 Vranov nad Topľou 

 

 

V ............................................., dňa ......................  

 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________  

bol prijatý/á na Vašu strednú školu. 

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v 

študijnom/učebnom odbore___________________________________________ 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej škole. 

S pozdravom  

 

 

Podpis zákonného zástupcu 

 

 

Podpis zákonného zástupcu 

 

 

* nehodiace sa preškrtnite 

       


