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Kritériá 

 

pre prijatie uchádzačov na 8 - ročné štúdium pre školský rok 2020/2021 

 

Riaditeľ Gymnázia v Považskej Bystrici v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

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

predpisov,  a podľa zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na  základe usmernenia  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky stanovuje kritériá na prijatie 

do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu študijného  odboru 7902 J nasledovne:  

 

 

1/  V školskom roku 2020/2021  prijímame do prímy 19 žiakov. 

  

2/  Prijímacie pokračovanie pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka    

     a literatúry a z  matematiky v rozsahu učiva 1. - 4. ročníka základnej školy. 

    Termín konania prijímacích skúšok: 

                    

1. termín – 15. jún 2020   

2. termín  - 18. jún 2020 

3/  Kritériá hodnotenia prijímacích skúšok: 

a) písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry - 100 bodov 

b) písomná skúška z matematiky -  100 bodov 

 

4/  Podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho 

programu: 

a) splnenie kritérií prijímacieho konania, 

b) získanie primárneho vzdelania podľa § 16 ods. 3 písm. a) školského zákona 

a úspešné ukončenie piateho ročníka základnej školy v príslušnom školskom roku, 

c) žiak so zníženou známkou zo správania v 2. - 5. ročníku ZŠ nebude prijatý na 8-

ročné  štúdium, 

d) účasť na prijímacích skúškach. 

 

Uchádzač úspešne zvládol prijímacie skúšky, ak sa umiestnil v celkovom poradí  na 1. – 19. 

mieste. 

5/  V prípade rovnosti bodov rozhodne o prijatí : 

a) žiak má zníženú pracovnú schopnosť (doloženú rozhodnutím   posudkovej komisie  

                   sociálneho zabezpečenia najneskôr do 31. augusta 2020) alebo je integrovaným    



                   žiakom (integráciu žiaka je potrebné doložiť záznamom z vyšetrenia  v pedagogicko- 

                   psychologickej poradni najneskôr do 31. augusta 2020),  

b) vyšší počet bodov získaných v teste z matematiky, 

c) ústny pohovor. 

 

6/  Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou 

     schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku  

     individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP, priloží  najneskôr do 31. augusta 2020 k  

     prihláškovým materiálom žiaka nasledovné doklady: 

a) písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede pre    

    školský rok 2020/2021, 

b) individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého  

                       bol vzdelávaný na ZŠ, 

c) aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení  

                       uchádzača  o štúdium. 

 

V prípade, že žiak žije trvale v zahraničí, môže vykonať  prijímaciu skúšku v náhradnom termíne 

podľa dohody. 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom 

termíne a zákonný zástupca predloží zdôvodnenie riaditeľovi  školy najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky do 7,45 hod., umožní riaditeľ školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom 

termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte prijímaných 

žiakov. 

Pre uchádzačov so statusom cudzinca platia rovnaké podmienky prijatia na štúdium ako pre 

občanov SR (§ 146 ods. 2 školského zákona). 

 

Zoznam prijatých a neprijatých žiakov bude zverejnený do 24.júna 2020 na výveske školy pri 

vchode do hlavnej budovy a na webovej stránke školy – www.gympb.sk. Výsledky jednotlivých 

žiakov budú zverejnené pod kódovým označením. Kódy jednotlivých žiakov budú doručené 

uchádzačovi cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), e-mailom alebo SMS 

správou. 

Riaditeľ  školy po vyhodnotení prijímacieho konania vydá rozhodnutie o prijatí  a najneskôr do      

24. júna 2020  ho doručí uchádzačovi cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

 

Zákonný zástupca prijatého uchádzača do 30. júna 2020 doručí potvrdenie o  nastúpení resp. 

nenastúpení uchádzača na školu.  Ak  uchádzač doručí potvrdenie o nenastúpení na školu, 

rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium sa v zmysle § 68 ods.3  školského zákona  stáva neplatným.  

Uvoľnené miesto ponúkne riaditeľ školy ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa  29.5.2020.   

 

 

             Mgr. Pavel Mikuláš 

                                    riaditeľ školy 

http://www.gympb.sk/

