
 

  

Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka päťročného 

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

Trenčín pre školský rok 2020/2021. 

 
     Riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 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 2020/2021 nasledovným 

spôsobom: 

 

V školskom roku 2020/2021 sa otvára jedna trieda 1.ročníka päťročného denného štúdia v bilingválnej 

slovensko-francúzskej sekcii. Počet žiakov z 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorých možno prijať, je 30. 

 

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

 Riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole do 19. mája 2020.  

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

žiakov deviateho ročníka) základnej školy 

 Umiestnenie na 1. až 30. mieste na základe týchto kritérií. 

 

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

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

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 v 8. 

ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o  Matematika 

 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

prvý profilový predmet:  Biológia 

druhý profilový predmet:  Fyzika 

tretí profilový predmet:   Chémia 

Ak sa niektorý z predmetov učí iba v jednom ročníku známka bude započítaná za obidva ročníky (dva 

krát) 

 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

prvý doplnkový predmet: Anglický jazyk 
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druhý doplnkový predmet: Dejepis 

tretí doplnkový predmet:  Geografia 

štvrtý doplnkový predmet:  Občianska náuka 

Ak sa niektorý z predmetov učí iba v jednom ročníku známka bude započítaná za obidva ročníky (dva 

krát) 

 

2. 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.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku (resp. v 8. ročníku alebo 7. ročníku 

pre žiaka navštevujúceho 8. ročník)  v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), 

DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Výsledky musia byť 

zverejnené na prihláške, alebo doložené výsledkovými listinami priloženými k prihláške. 

 

Okresné kolo - 10 bodov za 1.-5. miesto 

Krajské kolo - 20 bodov za 1.-5. miesto  

 

Do celkového súčtu budú pridelené body  z intervalu 〈0; 100〉 bodov. 

 

Po spočítaní bodov sa stanoví poradie úspešnosti uchádzačov podľa počtu získaných bodov. 

 

Pri rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa pomocných kritérií:  

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/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet bodov z  profilových predmetov školy 1.2, 

d/ dosiahol väčší počet bodov z povinných predmetov 1.1, 

e/ dosiahol väčší počet bodov z doplnkových predmetov 1.3 

 

Termíny a postupy prijímacieho konania sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR:  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-

prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/ 

                                                                                        

                                                                                           RNDr. Pavol Kováč 

                                                                                                 riaditeľ školy 

 

 

 

 


