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 Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa   

 

PODMIENKY  PRIJÍMACIEHO KONANIA   

do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu 

gymnázia pre školský rok 2022/2023:  
 

Riaditeľ Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa v súlade so zákonom č. 415/2021 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov, 

zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 26.01.2022 a rade školy dňa 23.02.2022 stanovujem tieto 

podmienky prijímacieho konania na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 8-ročného štúdia na 

školský rok 2022/2023:   

 

I. 

   

V školskom roku 2022/2023 na základe plánov výkonov, ktoré schválil Odbor školstva Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, bude otvorená jedna trieda 8-ročného vzdelávacieho 

programu študijného odboru 7902 J gymnázium s počtom žiakov 17. 

Do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, 

ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 pís. a) školského zákona, úspešne ukončil                

5. ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splní podmienky prijímacieho konania.  

 

II. 

 

1. Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, 

Šaľa je do 20. marca 2022.  

 

2. Prihlášku možno podať  

- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez elektronického podpisu občianskym 

preukazom, alebo  

- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch 

zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak 

sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o 

tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.  

3. Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú 

elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo                     

v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.  

 

4. Riaditeľ Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa pozve uchádzačov na prijímacie skúšky 

najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.  
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5. Riaditeľ Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa zverejní zoznam uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi 

rozhodnutie o prijatí.  

V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ Gymnázia Juraja Fándlyho,            

Školská 3, Šaľa rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej 

skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto 

uchádzačom určí riaditeľ Gymnázia Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa náhradný termín prijímacej 

skúšky najneskôr do 31. 08. 2022. 

 

6. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí Gymnáziu Juraja 

Fándlyho, Školská 3, Šaľa prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou č. 1. Ostatné 

rozhodnutia o prijatí na iné osemročné gymnáziá uvedené v prihláške stratia platnosť.  

 

7. Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie, nie staršiu 

ako dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

8. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou 

schopnosťou. 

Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený odbor vzdelávania predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 

 

9. Termíny prijímacích skúšok: 

v prvom termíne 2. mája 2022 

v druhom termíne 9. mája 2022  

 

III. 

 

1. PRIJÍMACIA SKÚŠKA  

BUDE MAŤ 2 ČASTI: 

a) písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry (v trvaní 60 minút), 

b) písomnú skúšku z matematiky (v trvaní 60 minút, kalkulačky povolené). 

 

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho 

programu - ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ), ISCED 2 (prvý polrok 5.ročníka). Medzi obidvomi 

písomnými skúškami bude 20-minútová prestávka.  

 

Celkový počet bodov získaných uchádzačom v prijímacej skúške bude tvoriť súčet bodov: 

body za prijímaciu skúšku v predmete slovenský jazyk a literatúra a matematika v súčte 

max. 100 bodov, z toho 50 bodov na skúške z matematiky a 50 bodov na skúške zo 

slovenského jazyka a literatúry. 

 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzač úspešne vykoná, 

ak v každom predmete na písomnej skúške získa 12,5 a viac bodov (t. j. 25% z celkových 

50 bodov). Ak počet bodov  najmenej v jednom z uvedených predmetov bude nižší ako 12,5 

bodov, uchádzač prijímacie skúšky vykonal neúspešne, t. j. na prijímacej skúške neuspel.  

 

2. KRITÉRIUM PRIJATIA NA ŠTÚDIUM NA GJF ŠAĽA 

 

2.1  Výsledné hodnotenie: uchádzač môže získať podľa bodu III. maximálny počet  100 bodov. 

2.2   Splní a prijatý bude uchádzač, ktorý vyhovel bodu III. týchto kritérií a získa taký  

celkový súčet bodov podľa týchto kritérií, že v poradovníku uchádzačov sa umiestni na 

1. až 17. mieste. 

2.3   Nesplní žiak, ktorý vykoná prijímaciu skúšku neúspešne alebo sa v poradovníku  
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uchádzačov umiestni na 18. mieste alebo na  mieste s vyšším poradovým číslom. Takýto 

uchádzač, ktorý uspel na prijímacom konaní, môže byť prijatý v poradí podľa 

poradovníka na uvoľnené miesto, ktoré vznikne nezapísaním sa uchádzača na 

štúdium.  

 

3. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ    

NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ: 

 

3.1 Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 

prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť. 

3.2 Pri rovnosti bodov sa pre určenie poradia použijú tieto kritériá (v poradí, ako sú uvedené): 

 Zvýhodnený bude žiak, ktorý: 

a) má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť, 

b) dosiahol lepší prospech počas štúdia na základnej škole na koncoročnom vysvedčení v 

2., 3. a 4. ročníku a na polročnom vysvedčení v 5. ročníku, 

 c) počas štúdia na základnej škole dosiahol lepší prospech z profilových predmetov  

 v uvedených ročníkoch, 

 d) pri prijímacej skúške dosiahol viac bodov zo slovenského jazyka, 

e) je víťazom okresného kola súťaže, ktorej predmet súvisí so študijným odborom, o ktorý 

sa uchádza. 

 

IV. 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych 

predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 

2. Ak zákonný zástupca nezapíše uchádzača prijatého na štúdium na gymnáziu v určenom termíne, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, bude neplatné v zmysle § 68 ods. 3 zákona 

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

zákonov v znení neskorších predpisov,  riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu 

uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

3. Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi jeho 

zákonný zástupca túto skutočnosť najneskôr v deň konania skúšok do 08,00 hod. a zároveň môže 

požiadať o umožnenie vykonať skúšku v náhradnom termíne s priložením potvrdenia o dôvode 

neúčasti. Riaditeľ školy určí náhradný termín  prijímacej skúšky najneskôr v poslednom 

augustovom týždni a v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do               

1. ročníka 8-ročného štúdia.   

4. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže zákonný zástupca podať odvolanie do 5 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia prostredníctvom riaditeľa tunajšej školy na Odbor školstva Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

 

V Šali dňa 24. 02. 2022 

 

   PaedDr. Vladimír Takáč  

                                                                                                        riaditeľ školy           
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Gymnázium Juraja Fándlyho  

Školská 3, Šaľa 
 

 

 

 

( priezvisko, meno, ulica, č., PSČ, obec, e-mail, telefonický kontakt rodiča)  

Gymnázium Juraja Fándlyho/ GJF 

Školská 3 

927 01 Šaľa 

 

 

 

V Šali dňa ......................  

 

 

VEC: ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ *NA ŠTÚDIUM 

 

Môj syn/moja dcéra* _______________________________ , narodený/á _________________  

zo ZŠ_____________________________________________, bol/a PRIJATÝ/Á na GJF Šaľa. 

Vyberte jednu z nasledujúcich možností: 

✓ Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a POTVRDZUJEM NÁSTUP na štúdium na GJF 

Šaľa. 

Volím si počas štúdia na GJF Šaľa:  

1. cudzí jazyk:................................  (z možností: ANJ, FRJ, NEJ) 

2. cudzí jazyk:................................  (z možností: ANJ, FRJ, NEJ) 

etickú výchovu / náboženskú výchovu*. 

 

✓ Môj syn/moja dcéra* nastupuje na inú strednú školu, preto NENASTÚPI na štúdium na GJF 

Šaľa. 

  S pozdravom  

            

                        ______________________  ______________________ 

           Podpis zákonného zástupcu  Podpis zákonného zástupcu 

      

                                                                        

______________________                       

                                   Podpis uchádzača 

 

* nehodiace sa preškrtnite   
 


