
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 

852 03 Bratislava 

 

K R I T É R I Á 

prijímania žiakov do 1. ročníka päťročného denného bilingválneho štúdia 

(slovensko-ruská sekcia) na školský rok 2021/2022 

 

Po prerokovaní  pedagogickou radou,  radou školy a so súhlasom  zriaďovateľa v súlade s  

§ 65,  ods. 1, pís. a) a § 65,  ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 

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

zákonov boli prijaté nasledovné kritériá prijímania uchádzačov o denné bilingválne  

štúdium  (slovensko-ruská sekcia)  na  Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 

35, Bratislava: 

I. 

 

1. Na školský rok 2021/2022 možno prijať do prvého ročníka 2 triedy s počtom 60 

žiakov.  

 

2. O štúdium sa môžu uchádzať žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy. 

Znalosť ruského jazyka sa nevyžaduje ani nezohľadňuje. Štúdium je bezplatné. 

 

3.  Podmienkou prijatia do 1. ročníka 5-ročného riadneho denného štúdia je zaevidovaná  

prihláška na štúdium na strednej škole  v Gymnáziu Alberta Einsteina a úspešné 

vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 

Uchádzačom sú pridelené body podľa časti III. ( podľa bodu 1.- 5.). 

 

4. Ak podľa aktuálnych opatrení a usmernení MŠVVaŠ SR sa nebudú konať písomné 

skúšky, tak podmienkou prijatia do 1. ročníka 5-ročného riadneho denného štúdia je 



iba zaevidovaná  prihláška na štúdium na strednej škole  v Gymnáziu Alberta 

Einsteina a pri hodnotení uchádzačov sa vynecháva v časti III. bod 1.  

 

 

II. Prijímacie konanie do prvého ročníka päťročného štúdia bilingválnej slovensko-

ruskej sekcie sa koná  v aktuálnom termíne stanoveným MŠVVaŠ SR: 

Prvý termín 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. 

mája 2021 

Druhý termín  12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. 

a 14. mája 2021 

(zverejnený termín MŠVVaŠ SR k dňu 14.1. 2021) 

III. 

Pri hodnotení uchádzačov sa postupuje nasledovne: 

 

1. VYKONANIE PÍSOMNEJ SKÚŠKY Z PREDMETOV SLOVENSKÝ  JAZYK 

A LITERATÚRA A MATEMATIKA 

 

Uchádzači o štúdium vykonajú v určenom termíne písomnú skúšku z predmetov:  

slovenský jazyk a literatúra  a matematika.  

Písomná skúška z každého predmetu trvá 60 minút, obsah je stanovený ŠVP ISCED2 

základnej školy schválený MŠVVaŠ SR, pričom bude zohľadňované, že prijímacieho 

konania sa zúčastňujú aj žiaci 8. ročníka. Skúškami sa overujú aj špeciálne schopnosti, 

zručnosti alebo nadanie pre zvolený odbor štúdia.  

Pri hodnotení uchádzačov, ktorí vykonali prijímaciu skúšku, sa postupuje nasledovne:  

Uchádzač môže získať 120 bodov za výsledky prijímacej skúšky (60 bodov za slovenský 

jazyk a literatúru a 60 bodov za matematiku).  

Uchádzač, ktorý získa na písomnej prijímacej skúške z matematiky menej ako 30 % z 

možných bodov, nebol úspešný – nespĺňa podmienky na prijatie.  



Uchádzač, ktorý získa na písomnej prijímacej skúške zo slovenského jazyka menej ako 

30 % z možných bodov, nebol úspešný – nespĺňa podmienky na prijatie.  

Písomná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika sa bude konať, 

resp. nekonať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. V prípade konania písomných 

skúšok bude uchádzač včas oboznámený s formou jej vykonania: prezenčná alebo 

dištančná.  

 

Uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijatia sú pridelené ďalšie body za: 

 

2. PREDMETY 

 Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka(resp. 

v prípade žiakov, ktorí sú z  8. ročníka, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z 

polročnej klasifikácie z 8. ročníka)  okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

Poznámka: Ak žiak v určenom ročníku z daného predmetu nebol klasifikovaný  alebo 

jeho výsledné hodnotenie bolo absolvoval/a, tak sa body za prospech priraďujú 

z koncoročnej klasifikácie predchádzajúceho ročníka. 

2.1 Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body z predmetov matematika a slovenský jazyk.  Za 

každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 

2.2 Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body z predmetov anglický jazyk, biológia, 

geografia. Za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 - 

 

2.3 Doplnkové predmety: 



Do celkového súčtu budú pridelené body  z predmetov dejepis, fyzika a chémia. Za každú 

známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 

 

3.PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku(resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 

8. ročník)   stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa 

započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

4.SÚŤAŽE 

 Uchádzač môže   získať    body za umiestnenie v súťažiach    vyhlásených MŠVVaŠ  

SR v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 na základe predloženia diplomov, 

prípadne kópie. Započítava sa jedenkrát najlepšie umiestnenie v jednom z postupových 

kôl súťaže. 

Spôsob započítania bodov: 

Predmetová olympiáda, Technická olympiáda a Pytagoriáda: 

Celoštátne kolo 1. miesto – 100 bodov 

                          2. miesto – 80 bodov 

                          3. miesto – 60 bodov 

                          4. miesto - 40 bodov 

                          5. miesto - 20 bodov 

Krajské kolo      1. miesto – 80bodov 

                          2. miesto – 60 bodov 

                          3. miesto – 50 bodov 

                          4.miesto –  30 bodov 

                          5. miesto – 10 bodov 

Okresné kolo     1. miesto – 60bodov 

                          2. miesto – 50 bodov 

                          3. miesto - 30 bodov 

                          4. miesto – 20 bodov 



                          5. miesto - 10 bodov 

 

 

 

 

 

5. VLASTNÉ KRITÉRIUM STREDNEJ ŠKOLY 

 

5.1 V prípade zníženej známky zo správania (  v 8. a 9. ročníku ZŠ, respektíve v 7. a 8. 

ročníku ZŠ pre žiaka navštevujúceho 8. ročník ) sa žiakovi odpočítajú body, a to 

nasledovne: 

Znížená známka zo správania: na 2. stupeň  -  50 bodov 

 

                                                 na 3. stupeň  -  80  bodov 

 

                                                  na 4. stupeň  - 100 bodov 

 

5.2 Za súťaže z cudzieho jazyka uchádzač môže získať body, a to nasledovne: 

                          1. miesto – 100 bodov 

                          2. miesto – 80 bodov 

                          3. miesto – 60 bodov 

                          4. miesto - 40 bodov 

                          5. miesto - 20 bodov 

 

IV.  Na základe splnenia podmienok prijatia a  súčtov získaných bodov v časti III. sa 

vypracuje poradie žiakov. 

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a)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, 

b) rozhoduje výsledok prijímacej skúšky (v prípade jej nekonania sa bod b) vynecháva) 

c) rozhoduje prospech, ktorý žiak dosiahol na konci ôsmeho ročníka a v prvom polroku 

deviateho ročníka základnej školy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, 

d)v prípade zhodných výsledkov uvedených v bode c) rozhoduje celkový prospech 

dosiahnutý na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka základnej školy, 

e)v prípade zhodných výsledkov uvedených v bodoch c), d)  je uprednostnený žiak, ktorý 

nemá zníženú známku zo správania na dvoch posledných výročných vysvedčeniach. 

V. 

Riaditeľka strednej školy podľa výsledkov prijímacieho konania rozhodne o prijatí 

uchádzačov a zverejní ich zoznam na bráne školy a internetovej stránke školy do 3 dní 

odo dňa konania prijímacej skúšky. V zozname budú uchádzači uvedení pod vopred 

prideleným číselným kódom a zoradení podľa celkového počtu bodov získaných v 

priebehu prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať informáciu, či uchádzač vykonal 

prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

Riaditeľka strednej školy vydá uchádzačovi rozhodnutie o prijatí na štúdium na základe 

výsledkov prijímacieho konania. Spolu s doručením rozhodnutia o prijatí škola oznámi 

termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole zákonnému zástupcovi 

prijatého uchádzača. 

Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o 

prijatí na štúdium na základe zápisného lístka, ktorý vydá základná škola. 

V prípade, že v prvom termíne prijímacieho konania sa miesta pre žiakov neobsadia, 

škola uskutoční prijímacie konanie v ďalšom termíne (v júni). 

 Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť 

starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod. v deň konania skúšok. Počet 

prijatých žiakov sa zníži o počet takto ospravedlnených uchádzačov. Títo vykonajú 

prijímacie skúšky v náhradnom termíne. 

Ak sa na zápis zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium v uvedenom termíne 

nedostaví, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole je 

neplatné v súlade so zákonom č. 245/2008  a 138/2019 Zb. o výchove a vzdelávaní 



(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Uvoľnené miesto škola ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi zo zoznamu úspešných 

absolventov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta. 

 

 

POZNÁMKY: 

1. Na skúške sa nesmie používať kalkulačka, mobilný telefón, smart hodinky a iné IKT 

prostriedky. 

2. Zoznam všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený na bráne školy a 

internetovej stránke školy pod prideleným číselným kódom v súlade so zákonom č. 

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

3. Informácie o škole a prijímacích skúškach sú zverejnené na internetovej stránke 

www.einsteinova.edupage.org. 

4. Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so ŠVVP (špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z., 

podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho 

diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v 

starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. O úprave prijímacej skúšky žiaka s ŠVVP 

rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a vyjadrenia 

školského zariadenia výchovného poradenstva. Uvedené písomnosti je potrebné 

odovzdať na riaditeľstve gymnázia. 

 

 

 

 

Bratislava   15.1. 2021                                             PaedDr. Monika Kolková 

                                                                                          riaditeľka školy 

 


