
 

 
  

Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka gymnázia s osemročným 

štúdiom na Gymnáziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín             

pre školský rok 2020/2021 

 
     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 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 po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje kritériá na 

prijatie do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom (7902 J gymnázium) pre školský rok 

2020/2021 nasledovným spôsobom: 

 

V školskom roku 2020/2021 sa otvára jedna trieda 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom. 

Počet žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorých možno prijať, je  24. 

 

Termín prijímacej skúšky: 15. a 18. jún 2020 

 

Profilové predmety skúšky: slovenský jazyk a literatúra a matematika 

 

Obsah prijímacej skúšky:  

Slovenský jazyk a literatúra : učivo 1. – 4. ročníka ZŠ podľa štátneho vzdelávacieho programu.  

Matematika: učivo 1. – 4. ročníka ZŠ podľa štátneho vzdelávacieho programu.  

                                                 
Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom je: 

 Riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole do 19.5.2020. Riaditeľ školy 

pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. 

 Úspešné ukončenie piateho ročníka základnej školy. 

 Umiestnenie na 1. až 24. mieste na základe týchto kritérií. 

 

Podmienky prijatia na základe  prijímacej skúšky: 

 

Žiaci budú prijímaní na základe prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a 

podľa prospechu na základnej škole. 

 

A: Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry  formou písomného  testu     

     a z matematiky formou písomného testu. 

B: Celkový priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 5. ročníku zo všetkých predmetov okrem   

     výchov. 

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: Vypracovaním písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky žiak       

môže  získať  až  200 bodov.                                                                                                                
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Žiak vyhovel prijímacej skúške, ak dosiahol zo slovenského jazyka a literatúry aspoň 25 bodov  zo 

100 možných a z matematiky aspoň 25 bodov zo 100 možných. 

B: Za celkový priemerný prospech zo všetkých predmetov okrem výchov na polročnom vysvedčení 

v 5. ročníku žiak môže získať   až  100 bodov.  Počet bodov sa vypočíta ako  lineárna klesajúca 

funkcia: 

        počet bodov =  - 33,33*priemerný prospech + 133,33 

 

Po spočítaní bodov za úspešnú prijímaciu skúšku a celkový priemerný prospech 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 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. Úspešný riešiteľ predmetovej olympiády v okresnom kole v predmete matematika, fyzika, 

chémia,  biológia, geografia, cudzie jazyky, slovenský jazyk a literatúra, dejepis a súťaže 

Pytagoriáda v 4. a 5. ročníku ZŠ (originál dokladu o umiestnení alebo kópiu potvrdenú 

riaditeľstvom ZŠ treba priložiť k prihláške). Všetky súťaže sú rovnocenné, rozhoduje a) počet 

súťaží, b) vyššie umiestnenie. 

3. Väčší počet bodov z testu z matematiky. 

4. Väčší počet bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry. 

5. Lepší prospech z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry na polročnom vysvedčení v 

5. ročníku ZŠ. 

6. Lepší celkový prospech zo základnej školy podľa bodu B. 

 

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 požiadať o individuálny 

študijný plán žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami pre štúdium v prvom ročníku 

strednej školy a   priložiť k prihláškovým materiálom žiaka nasledovné doklady: 

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

školský rok 2020/2021, 

 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 § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy 

a na  www.gymnaziumtrencin.sk   podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch 

pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky 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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy 

pridelené uchádzačom. 

 



V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona 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 bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému zástupcovi 

uvedenému v prihláške príslušné rozhodnutie.  

 

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

výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/data/att/16427.pdf. 

 

 

 

                                                                                         RNDr. Pavol Kováč 

                                                                                                 riaditeľ školy 

 

 

Príloha: 

 

Príklad prepočtu priemerného prospechu na body: 

 

Priemerný prospech: 1,21 

Počet bodov: - 33,33*1,21 + 133,33 = 93 

 

 

 

 


