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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade 

stanovuje nasledovné  

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM 

DO 1. ROČNÍKA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 

KÓD ODBORU: 7902 J  

NÁZOV ODBORU: GYMNÁZIUM  

 

 

(1) Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka 8–ročného štúdia 7902 J je: 

 

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

ukončenie piateho ročníka základnej školy v príslušnom školskom roku,  

b) riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole, 

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

štúdium, 

d) úspešné vykonanie prijímacieho konania podľa nasledujúcich kritérií: 
 
 

(2) Jednotlivé časti prijímacieho konania a ich bodovanie 

 

Prijímacie konanie pozostáva: 
 

a) z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry max. 100 bodov 

b)      z písomnej skúšky z matematiky max. 100 bodov 

 

 
 

Za prijímaciu skúšku je možné získať maximálne 200 bodov.  
 

● FORMA, OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: Prijímacia skúška bude pozostávať 

z overenia vedomostí formou písomných testov z predmetov matematika a slovenský jazyk 

a literatúra v rozsahu učiva 1. – 4. ročníka základnej školy. 

 

 

(3) Kritéria pre prijatie 
 

● Všetci prihlásení uchádzači budú zoradení do poradovníka podľa súčtu bodov získaných 
z prijímacej skúšky. 

 
● Prijatí budú uchádzači, ktorí sa v celkovom poradí umiestnia do počtu miest určených pre daný 

odbor v škole. 
  

● Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený v zákonnej lehote na dverách 
hlavného vchodu školy a na internetovej stránke www.gympb.sk. 

 
● Písomné rozhodnutie spolu s termínom, miestom a spôsobom zápisu na štúdium dostane 

zákonný zástupca v zákonom stanovenej lehote. 
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(4) V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 
 

1. žiak má zníženú pracovnú schopnosť (podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia) alebo je integrovaným žiakom (len ak zákonný zástupca odovzdal náležité 

potvrdenia podľa bodu (5) spolu s prihláškou do 20. marca 2023), 

 

2. vyššia úspešnosť žiaka v písomnej skúške z matematiky, 

 

3. ústny pohovor. 
 

Prijímanie cudzincov sa uskutoční podľa § 146 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

(5) Žiaci so ŠVVP 

 
● Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov s 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. 

 

● Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie 
správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu 
ako dva roky. 

 
● Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej 

žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej 
prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych 
podmienok školy. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie 
všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.  

 

 
(6) Ďalšie informácie 

 
● Ak sa úspešný uchádzač do stanoveného termínu v strednej škole nezapíše, uvoľnené miesto 

bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok. 

 

● V prípade, že žiak žije trvale v zahraničí, môže vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom 
termíne podľa dohody. 

 
● Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach zapríčinenú ochorením žiaka je potrebné 

ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hod. na riaditeľstve školy. Pri 
ochorení žiaka je potrebné doložiť lekárske potvrdenie nie staršie ako 3 dni. 

 

● Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. 
Následne bude stanovený termín náhradného konania prijímacích skúšok. Po vykonaní skúšok 
v náhradnom termíne budú výsledky žiakov zaradené medzi výsledky z riadneho termínu a z 
takto vytvoreného poradia budú prijatí uchádzači do maximálneho počtu určených žiakov. 

 

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka osemročného štúdia platia pre školský rok 2024/2025. 
 

Podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou 17.10.2022. 
 
 

V Považskej Bystrici 17.10.2022 

Mgr. Pavel Mikuláš, v. r. 

riaditeľ školy 
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