
Kritériá Gymnázia Jána Chalupku v Brezne na prijatie do 1. ročníka gymnázia  v školskom 

roku 2014-2015  
KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J - gymnázium  

ZAMERANIE : všeobecné zameranie  

Počet tried :2  

Počet žiakov :60  
1. Prvý termín prijímacej skúšky je 12. máj 2014 a druhý termín je  15. máj 2014.  

2. Účastníkmi prijímacieho konania sú uchádzači, ktorých riadne vyplnené prihlášky budú doručené 

riaditeľstvu školy do 20.apríla 2014.  

3. Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. 

ročníka ZŠ v každom predmete (slovenský jazyk a literatúra, matematika) samostatne úspešnosť 

najmenej 90,00%. Týmto uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí najneskôr 24.apríla 2014 a 

zápis uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky sa uskutoční dňa 30.apríla 2014 od 8.00 do 12.00 

hod. v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.  

4. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky z 

matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, prospechu na ZŠ, bodov v Testovaní 9 - 2014 a 

úspešného umiestnenia v predmetových olympiádach.  

Žiak môže získať:  

A. Za písomnú príjímaciu skúšku  
50 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry,  

50 bodov za test z matematiky.  

B. Za prospech na ZŠ budú body pridelené podľa výročných známok za 6.,7. a 8. roč. a 

polročných známok v 9. ročníku a to nasledovne: za priemer 1,00 bude udelených 100 

bodov, za každú dvojku o 2 body menej, za každú trojku menej o 4 body, za každú štvorku 

menej o 10 bodov.  

C. Za Testovanie 9 – 2014 budú body pridelené nasledovne (za slovenský jazyk a literatúru a 

matematiku zvlášť )za úspešnosť 100 – 90% z každého predmetu pridelíme 50 bodov, za 89 – 

80% 40 bodov, za 79 – 70% 30 bodov, za 69 – 60% 20 bodov, za 59 – 50% 10 bodov a za  

49-0% 0 bodov.  

D. Za umiestnenie v obvodnom alebo vyššom kole predmetových olympiád  

kolo  1.miesto  2.miesto  3.miesto  

obvodné  30 bodov  20 bodov  10 bodov  

krajské  60 bodov  50 bodov  40 bodov  

celoslovenské  90 bodov  80 bodov  70 bodov  

 Dokladom o umiestnení žiaka na súťaži je fotokópia diplomu potvrdená ZŠ (berie sa do 

úvahy len najvyššie umiestnenie) a treba ju doručiť spolu s prihláškou.  

5. Rozhodnutím riaditeľa školy po prerokovaní s prijímacou komisiou bude podľa poradia  

prijatých ( po vykonaní zápisu ) prvých 60 uchádzačov do dvoch tried.  

6. Celkové poradie uchádzačov sa určí po prijímacích skúškach na základe súčtu bodov.  

Pri rovnakom súčte o poradí rozhoduje:  

- znížená pracovná schopnosť ( zákon 245/2008 Z.z. §63 ods.4 a §67 ods.3 )  

- body za prospech zo ZŠ.  

7. Poradie prijatých uchádzačov podľa pridelených kódov bude zverejnené 15. mája 2014 najneskôr 

do 14.00 hod. pri vstupe do budovy a na www.gymbrezno.edu.sk. 

8. Kritériá boli prerokované na pedagogickej porade 24.3.2014 a sú zverejnené vo vestibule školy a na 

webovej stránke školy www.gymbrezno.edu.sk. 

9. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 16.mája 2014 od 8.00-16.00 hod. v kancelárii zástupcu 

riaditeľa školy. So sebou si prineste zápisný lístok.  

10. Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 17.júna 2014. 

  

V Brezne 24.3.2014       PhDr.Miroslav Glembek 

              riaditeľ školy 

http://www.gymbrezno.edu.sk/
http://www.gymbrezno.edu.sk/


Kritériá Gymnázia Jána Chalupku v Brezne na prijatie do prímy osemročného 

gymnázia v školskom roku 2014-2015  
 

KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J - gymnázium  

ZAMERANIE : všeobecné zameranie  

Počet tried : 1  

Počet žiakov : 20  
 

1. Prvý termín prijímacej skúšky je 12. máj 2014 a druhý termín je 15. máj 2014.  

2. Účastníkmi prijímacieho konania sú uchádzači, ktorých riadne vyplnené prihlášky budú doručené 

riaditeľstvu školy do 20.apríla 2014.  

3.Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky z matematiky a 

zo slovenského jazyka a literatúry, prospechu na ZŠ a úspešného umiestnenia v predmetových 

olympiádach.  

Žiak môže získať:  

A. Za písomnú prijímaciu skúšku  
a. 50 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry,  

b. 50 bodov za test z matematiky.  

B. Za prospech na ZŠ budú body pridelené podľa výročných známok za 4. ročník , a 

polročných známok v 5. ročníku a to nasledovne: za priemer 1,00 bude udelených 100 

bodov, za každú dvojku o 2 body menej, za každú trojku  menej o 4 body, za každú štvorku  

menej o 10 bodov.  

C. Za umiestnenie v obvodnom alebo vyššom kole predmetových olympiád  

kolo  1.miesto  2.miesto  3.miesto  

obvodné  30 bodov  20 bodov  10 bodov  

krajské  60 bodov  50 bodov  40 bodov  

celoslovenské  90 bodov  80 bodov  70 bodov  

 Dokladom o umiestnení žiaka na súťaži je fotokópia diplomu potvrdená ZŠ (berie sa do 

 úvahy len najvyššie umiestnenie) treba doručiť spolu s prihláškou.  

4. Rozhodnutím riaditeľa školy po prerokovaní s prijímacou komisiou bude podľa poradia prijatých 

( po vykonaní zápisu ) prvých 20 uchádzačov do jednej triedy.  

5. Celkové poradie uchádzačov sa určí po prijímacích skúškach na základe súčtu bodov.  

Pri rovnakom súčte o poradí rozhoduje:  

- znížená pracovná schopnosť ( zákon 245/2008 Z.z. §63 ods.4 a §67 ods.3 ),  

- body za prospech zo ZŠ.  

6. Poradie prijatých uchádzačov podľa pridelených kódov bude zverejnené 15. mája 2014 najneskôr 

do 14.00 hod. pri vstupe do budovy a na www.gymbrezno.edu.sk  

7. Kritériá boli prerokované na pedagogickej porade 24.3.2014 a sú zverejnené vo vestibule školy a na 

webovej stránke školy www.gymbrezno.edu.sk  

8. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 16.mája 2014 od 8.00-16.00 hod. v kancelárii zástupcu 

riaditeľa školy. So sebou si prineste zápisný lístok.  

9.Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 17. júna 2014. 

  

 

 

V Brezne 24.3.2014     PhDr.Miroslav Glembek  

riaditeľ školy 

 


