
 Gymnázium Martina Kukučína 
 Clementisova 1166, 050 01 Revúca 

 

Kritériá pre prijímacie konanie do l. ročníka štvorročného štúdia 

v školskom roku 2024/2025 
 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium  4 – ročné 
 

V súlade s § 62 – § 71 zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 415/2021 

Z. z. stanovuje riaditeľ Gymnázia Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca  pre 

prijímacie skúšky do 1. ročníka tieto podmienky:   

 

I. Všeobecné ustanovenia  

  

1. Počet žiakov prijímaných na štúdium v školskom roku 2024/2025 určí zriaďovateľ 

školy.  

Do 1. ročníka 4 - ročnej formy štúdia sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej 

školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole odošle zákonný 

zástupca cez EduPage v stanovenom termíne riaditeľovi základnej školy (ZŠ). Po 

potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ odošle zákonný zástupca prihlášku cez EduPage 

(vo výnimočných prípadoch v papierovej forme). Prihlášku podpisuje uchádzač a 

obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku 

podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia v určenom termíne 

písomné vyhlásenie riaditeľovi Gymnázia Martina Kukučína, Clementisova 1166, 

Revúca. Vzor písomného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č.2 a v Prílohe č.3.  

2. Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok sa bude konať 2. mája 2024 (štvrtok).  

Druhý termín prvého kola prijímacích skúšok sa bude konať 6. mája 2024 

(pondelok).  Rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok v prípade 

nenaplnenia počtu miest zverejní riaditeľ  školy v určenom termíne.   

3. Prihlásení žiaci budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z 

matematiky písomnou formou prezenčne. Časový rozsah: písomný test zo 

slovenského jazyka a literatúry v trvaní 60 minút, písomný test z matematiky v trvaní 

60 minút.  

4. Obsah a rozsah prijímacích skúšok uvedených predmetov je určený podľa 

vzdelávacích štandardov ŠVP pre ZŠ.   

5. Ak uchádzač splnil zákonné podmienky prijatia bez prijímacej skúšky na základe 

výsledkov externého testovania T9 (uchádzač dosiahne v externom testovaní T9 

úspešnosť najmenej 90 % v každom vyučovacom predmete samostatne) bude mu 

priznaný maximálny počet bodov za prijímacie konanie.   

6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s 

prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Zákonný zástupca uchádzača so 

ŠVVP pripojí k prihláške na vzdelávanie Správu z diagnostického vyšetrenia 

vykonanú v zariadení poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky, kde zariadenie 

poradenstva a prevencie uvedie špeciálne usmernenie na úpravu prijímačkových 

testov.   



7. Každý uchádzač, ktorý nespĺňa podmienku v bode 5), bude zaradený do výsledkovej 

listiny prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za:    

a) prospech v základnej škole - maximálne 80 bodov;    

b) výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov – spolu maximálne 60 

bodov;    

c) umiestnenie v olympiádach a vo vedomostných súťažiach vyhlásených  

MŠVVaŠ SR - maximálne 20 bodov.   

d) Externé testovanie žiakov T9 - maximálne 60 bodov.  

 

II. Bodové hodnotenie prijímacieho konania  

  

1. Prospech v základnej škole  

 

Do úvahy sa berie priemer známok z koncoročného vysvedčenia zo 8. ročníka a polročného 

vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ.  

Započítavajú sa predmety: slovenský jazyk a literatúra,  prvý cudzí jazyk, dejepis, geografia, 

matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika. 

Žiak získava bodové ohodnotenie takto: 

 

 

Z bodového hodnotenia sa odpočíta:  

-  5 bodov za zníženú známku zo správania na stupeň 2,  

- 10 bodov za zníženú známku zo správania na stupeň 3. 

 

2. Výsledky prijímacej skúšky  

 

- za slovenský jazyk a literatúru max. 30 bodov, 

- za matematiku max. 30 bodov. 

 

Spolu max. 60 bodov. 

Za úspešne vykonanú skúšku sa bude považovať získanie minimálne 10 bodov z celkového 

počtu bodov za každý predmet. 

 

3. Umiestnenie v olympiádach a vo vedomostných súťažiach  

 
Za výsledky v predmetových olympiádach zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), 

DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde: 

 v okresných kolách :               za 1. miesto 10 bodov, za 2. miesto 8 body, za 3. miesto 6 body, 

Priemer 

známok 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 

Počet bodov 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 

Priemer známok 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 ... 2,50 ... 

Počet bodov 56 54 52 50 48 46 44 42 40 ... 20 ... 



 v krajských a vyšších kolách: za 1. miesto 20 bodov, za 2. miesto 16 bodov, za 3. miesto 12 bodov. 

 

V prípade viacerých úspechov v olympiádach  a súťažiach sa do bodového ohodnotenia započítava 

najlepší (jeden) výsledok. 

 

4. Celoslovenské testovanie T9  

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za celoslovenské testovanie žiakov 

9. ročníka základnej školy, je 60 (30 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 30 bodov za 

matematiku).    

Výpočet bodového hodnotenia v každom predmete samostatne: 

 (% úspešnosti v predmete : 10 ) x 3 = počet bodov  

  

a) Žiakovi prijatému bez prijímacích skúšok podľa bodu I.5 bude v prijímacom konaní 

započítaný maximálny počet bodov za prijímacie konanie.  

b) V prípade, že sa uchádzač nezúčastní externého testovania T9 z objektívnych dôvodov 

v riadnom ani v náhradnom termíne, bude takémuto uchádzačovi priznaný celkový 

počet bodov podľa vzorca:  

Celkový počet bodov = (počet bodov žiaka za ostatné kritériá x 220) / 160  

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní je  220. 

  

III. Záverečné ustanovenia  

  

1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude z uchádzačov, ktorí úspešne vykonali 

prijímaciu skúšku zostavené poradie - výsledková listina podľa celkového počtu 

získaných bodov a označením o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. Na konci výsledkovej 

listiny budú uvedení uchádzači, ktorí nesplnili kritérium prijatia.   

2. Potrebný počet uchádzačov bude prijatý podľa poradia na základe prijímacích skúšok.   

3. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí:   

Pri rovnosti počtu bodov na poslednom prijímanom mieste sa na lepšom poradí umiestni žiak podľa 

nasledujúcich kritérií v uvedenom poradí: 

 

 a) žiak so zníženou pracovnou schopnosťou 

 b) žiak s lepším výsledkom v celoplošnom testovaní (SJL + MAT), 

 c) žiak s lepším výsledkom v celoplošnom testovaní z matematiky, 

 d) žiak s lepším prospechom (súčet bodov), 

 e) žiak s lepším prospechom v profilových predmetoch (SJL, MAT), 

 f) žiak s lepším prospechom z matematiky 

 

    

4. Počas prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka nahradené číselným kódom, ktorý 

bude uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.   

5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené pod číselným kódom, ktorý bude 

uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.    

   



Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v určenom 

termíne. Rovnako v stanovenom termíne riaditeľ školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o 

prijatí resp. neprijatí. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke 

školy www.gmk-ra.sk. Výsledky prijatia bez prijímacích skúšok na základe požiadaviek budú 

zverejnené 7 dní pred termínom konania prijímacej skúšky. 

 

6. Zákonný zástupca v stanovenom termíne písomne potvrdí strednej škole prijatie na 

vzdelávanie prostredníctvom EduPage. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory 

vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. Vzor potvrdenia je uvedený v Prílohe 

č.1.  

7. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca uchádzača 

môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.   

Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu Martina 

Kukučína, Clementisova 1166, Revúca,  boli prerokované a schválené pedagogickou radou 

školy dňa 10.11.2022.   

 

    

V Revúcej 10.11.2022  

   

Mgr. Rasťo Chalupka 

       riaditeľ školy  

 

 

  

http://www.gmk-ra.sk/


Príloha č. 1 k Usmerneniu k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok  

2024/2025  

  

  

 
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

  

Názov strednej školy   

Adresa strednej školy   

  

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  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

Príloha č. 2 k Usmerneniu k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok  

2024/2025  

  

  

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

  

  
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

  

  

  

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

  

  

Vec:   

Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa 
rozhoduje v správnom konaní  

  

.......................................... ako matka a zákonná zástupkyňa  a ....................................... ako 

otec a zákonný zástupca nášho syna/našej dcéry ........................................... v súlade s § 144a 

ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujeme, že všetky podania 

týkajúce sa výchovy a vzdelávania týkajúcich sa nášho syna/našej dcéry, o ktorých sa 

rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať ......................................  

  

  

  

 

     Podpis  zákonného zástupcu  

  

  

 

Podpis zákonného zástupcu  



 Príloha č. 3  

  

Čestné vyhlásenie  

  

  

  

Dolupodpísaný(á)..............................................................................................................  

rodné číslo................................................... ako rodič/zákonný zástupca.  

  

Trvale 

bytom......................................................................................................................   

Telefón ............................................................. e-

mail ...............................................................  

  

  

týmto čestne vyhlasujem, že zadováženie súhlasu/podpisu druhého rodiča/zákonného 

zástupcu ............................................. na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania 

môjho syna/mojej dcéry ............................................., o ktorých sa rozhoduje v správnom 

konaní,  je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, vec neznesie odklad a 

predloženie tohto čestného vyhlásenia je v najlepšom záujme môjho syna/mojej dcéry.  

                                                                             

Som si vedomý/-á toho, že pokiaľ by mnou uvedené čestné vyhlásenie nebolo pravdivé 

alebo informácie boli závažným spôsobom zamlčané, budem znášať všetky z toho 

vyplývajúce právne následky.  

  

  

  

V................................ dňa.........................  

  

  

  .................................................................  

  podpis vyhlasovateľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


