
  

Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka päťročného 

bilingválneho štúdia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, 

Trenčín pre školský rok 2023/2024. 

 
     Riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 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, po prerokovaní 

v pedagogickej rade stanovuje kritériá na prijatie do 1.ročníka päťročného bilingválneho štúdia 

(7902 J 74 gymnázium so zameraním na bilingválne slovensko-francúzske štúdium) pre školský 

rok 2023/2024 nasledovným spôsobom: 

 

 

Termín prijímacej skúšky: 2. a 11. máj 2023 

 

Profilové predmety skúšky: talentová skúška 

 

Obsah prijímacej skúšky: 

Test na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania žiakov študovať v cudzom jazyku. 

 

Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu je: 

 Riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole do 20.marca 2023. 

Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní                 

pred termínom ich konania. 

 Úspešné ukončenie ôsmeho (pre žiakov ôsmeho ročníka) alebo deviateho ročníka   

(pre žiakov deviateho ročníka) základnej školy 

 Umiestnenie  na mieste, ktoré neprekročí počet  žiakov, ktorých možno prijať do 

1. ročníka  na základe týchto kritérií. 
 

Podmienku prijatia nie je znalosť francúzskeho jazyka. 

 

Podmienky prijatia: 

 

Žiaci budú prijímaní na základe prijímacej skúšky, prospechu na ZŠ a umiestnenia vo vedomostných 

súťažiach.  

 

A : Test na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania žiakov študovať v cudzom jazyku. 

B:  Priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 8. ročníku (pre žiakov 8. ročníka) 

     alebo na polročnom vysvedčení v 9. ročníku (pre žiakov 9. ročníka) zo slovenského jazyka,           

matematiky, prvého cudzieho jazyka, fyziky, chémie a biológie Ak niektorý žiak nebol z daného 

predmetu klasifikovaný známkou, za tento predmet sa mu započíta priemerná známka z uvedených 

predmetov. 

C: Umiestnenie v predmetových olympiádach z predmetov: matematika, fyzika, chémia,    biológia, 

geografia, cudzie jazyky, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, v súťažiach Pangea,         

Matematický klokan, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín a Prečo mám rád slovenčinu v  8. a 9. 

ročníku ZŠ.   

G Y M N Á Z I U M  Ľ U D O V Í T A  Š T Ú R A  

1. mája 2,  911 35  Trenčín  



              O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhodne riaditeľ školy po osobnom 

pohovore s jeho zákonným zástupcom. 

 

Poradie bude určené súčtom bodov, ktoré žiak môže získať podľa vymenovaných kritérií takto: 

 

A: výsledky testu na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania žiakov študovať v     

     cudzom jazyku. 

     Na prijímacej skúške môže žiak získať 40 bodov za písomný test overujúci špeciálne   

     schopnosti, zručnosti a nadanie študovať v cudzom jazyku. 

     Kritériom na úspešné  vykonanie prijímacej skúšky je získanie minimálne 10 bodov         

     z písomného testu . 

B: priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 8. ročníku (pre žiakov 8. ročníka)  

     alebo na polročnom vysvedčení v 9. ročníku (pre žiakov 9. ročníka)  

     Za priemerný prospech žiak môže získať až 20 bodov.  Počet bodov sa vypočíta ako lineárna  

klesajúca funkcia: 

        počet bodov =  - 6,67*priemerný prospech + 26,67, 

C: Umiestnenie v predmetových olympiádach vo vymenovaných predmetoch a vymenovaných  

súťažiach  (umiestnenie v súťaži musí byť v prihláške, ktorá je potvrdená základnou školou spolu 

s kópiami diplomov alebo certifikátov)  sa hodnotí nasledovne: 

     Okresné kolo    body              Krajské kolo    body          Celoslovenské kolo       body 

       1. miesto           5                   1. miesto            10                     1. miesto            15 

       2. miesto           4                   2. miesto              8                     2. miesto            10 

       3. miesto           2                   3. miesto              4                     3. miesto              8     

     Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach, započíta sa mu do súčtu bodov najviac 30 bodov. 

     Úspešným  riešiteľom okresného kola matematickej olympiády (MO),  súťaže Matematický klokan    

(úspešnosť nad 90 %)  a súťaže Pytagoriáda (úspešnosť nad 90 %)   sa pripočítajú 3 body a 

úspešným riešiteľom krajského kola MO sa pripočíta  5 bodov. 

Po spočítaní bodov za úspešnú prijímaciu skúšku, priemerný prospech a umiestnenie 

v olympiádach a súťažiach sa stanoví poradie úspešnosti uchádzačov podľa počtu získaných 

bodov. 

Pri rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa pomocných kritérií:  

1. Podľa § 67 ods. 3 školského zákona č. 245/2008 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má 

podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti uchádzač odovzdá spolu s prihláškou. 

2. Lepší výsledok testu na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania žiakov študovať 

v cudzom jazyku. 

3. Lepší priemerný prospech zo slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, fyziky, 

chémie a biológie na koncoročnom vysvedčení v 7. ročníku ZŠ (pre žiakov 8. ročníka) alebo 

na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ (pre žiakov 9. ročníka Ak niektorý žiak nebol 

z daného predmetu klasifikovaný známkou, za tento predmet sa mu započíta priemerná 

známka z uvedených predmetov. 

4. Lepší priemerný prospech zo slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, fyziky, 

chémie a biológie na koncoročnom vysvedčení v 6. ročníku ZŠ (pre žiakov 8. ročníka) alebo 

na koncoročnom vysvedčení v 7. ročníku ZŠ (pre žiakov 9. ročníka. Ak niektorý žiak nebol 

z daného predmetu klasifikovaný známkou, za tento predmet sa mu započíta priemerná 

známka z uvedených predmetov. 

5. Ústny pohovor na zistenie predpokladov a záujmu o štúdium. 

 

 

Prijímanie žiakov so zdravotným znevýhodnením: 

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou  schopnosťou, 

ktorý bude požadovať pre uchádzača úľavy pri prijímacej skúške musí priložiť k prihláškovým 

materiálom žiaka nasledovné doklady: 



 písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej    

školy pre školský rok 2023/24, 

 individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol   

vzdelávaný na ZŠ, 

 aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení  

uchádzača o štúdium. 

       Na základe predložených písomných dokladov posúdi riaditeľ  školy úľavy pri  prijímacej skúške. 

 

Ak sa na štúdium hlási cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka.  

 

V zmysle školského zákona č. 245/2008 riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy 

a na webstránke školy www.gymnaziumtrencin.sk podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 

2023 v nasledovnom členení: 

a) prijatí na základe kritérií, 

b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, 

c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacích skúšok, 

d) na skúškach sa nezúčastnili. 

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov budú 

na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom. 

 

     V zmysle § 66 ods. 8 školského zákona č. 245/2008 uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov 

nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (napr. vážne ochorenie – doklad od lekára 

nesmie byť starší ako 3 dni), treba ospravedlniť najneskôr do 8:00 hod. v deň konania prijímacej 

skúšky na riaditeľstve školy. O počet neprítomných uchádzačov bude znížený počet prijatých 

uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne (najneskôr v poslednom týždni augusta) sa 

výsledky zaradia medzi výsledky neprijatých žiakov pre nedostatok miesta a z takto vytvoreného 

poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 

 

Riaditeľ školy do 19. mája 2023 zašle zákonnému zástupcovi uvedenému v prihláške príslušné 

rozhodnutie. Zákonným zástupcom prijatých žiakov bude doručený aj  dotazník pre výber predmetu 

etická výchova, resp. náboženská výchova. 

 

Termín na potvrdenie  o nastúpení žiaka na štúdium a zaslanie vyplneného dotazníka bude 

zverejnený pri rozhodnutí o prijatí.  

Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača v uvedenom termíne nepotvrdí  nastúpenie žiaka na 

štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, bude neplatné podľa § 68 ods. 3 

školského zákona. Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí medzi 

žiakmi neprijatými pre nedostatok miesta. 

 

V prípade nenaplnenia počtu prijatých žiakov  rozhodne riaditeľ školy či sa vykonajú prijímacie 

skúšky na nenaplnený počet miest v ďalšom termíne 21. júna 2023. Toto rozhodnutie zverejní riaditeľ 

školy najneskôr do 6. júna 2023.  

 

  Poznámka: 

1. Naša škola neorganizuje a ani nikoho nepoverila organizovaním prípravných kurzov na 

prijímacie skúšky 

2. Štúdium na gymnáziu je bezplatné. Každý prijatý žiak sa bude vzdelávať v súlade so 

školským vzdelávacím programom zverejneným na www.gymnaziumtrencin.sk. 

3. Informácie o našej škole a prijímacích skúškach nájdete na internetovej stránke 

      www. gymnaziumtrencin.sk 

 

V Trenčíne 26.2.2022                                                                                   RNDr. Pavol  Kováč                                                                                 

                                                                                                                   riaditeľ školy 



Príloha: 

Príklad prepočtu priemerného prospechu na body: 

Priemerný prospech: 1,21 

Počet bodov: - 6,67*1,21 + 26,67 = 18,59 

 

 


