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Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka denného štúdia 

na šk. rok 2021/2022 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium - úplné stredné všeobecné vzdelanie 

I. Prijímacie konanie 

 Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

doplnkov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení zákonov 

v znení neskorších predpisov a doplnkov. 

 Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorým zákonní zástupcovia podľa 

rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.1.2021 podali v 

stanovenom termíne riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu – do 16. apríla 2021. 

 Písomné prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch: 

 1. termín – 03. máj 2021 o 8.00 hod. (pondelok) 

 2. termín – 10. máj 2021 o 8.00 hod. (pondelok) 

Vzhľadom na počet uchádzačov sa môžu prijímacie skúšky uskutočniť podľa potreby aj 4. 

mája 2021 (utorok) a 11. mája 2021 (utorok). Počet termínov bude závisieť aj od aktuálnej 

epidemiologickej situácie. 

 Výsledky prijímacej skúšky platia pre prijatie do 1. ročníka štúdia pre školský rok 2021/2022. 

 Do prvého ročníka štúdia v školskom roku 2021/2022 prijímame 120 uchádzačov (4 triedy). 

Z tohto počtu uchádzačov, v prípade záujmu prijatých žiakov, otvoríme jednu triedu 

s rozšíreným vyučovaním matematiky. 

 Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení číselným kódom. 

 Potvrdenie o olympiádach a súťažiach od organizátora súťaže (nie diplomy) s uvedením 

úspešný riešiteľ a celkové umiestnenie v súťaži pripoja uchádzači k prihláške, alebo doručia 

najneskôr v deň prijímacej skúšky. Potvrdenia o súťažiach ostávajú na archiváciu v škole. 

 Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, určí 

riaditeľka školy náhradný termín prijímacej skúšky na základe žiadosti zákonného zástupcu 

a rezervuje mu miesto v počte uchádzačov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Dôvod 

neúčasti na prijímacej skúške písomne oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Následne musí doložiť lekárske 

potvrdenie. 

 Na štúdium sa môže prihlásiť aj uchádzač, ktorému boli Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby. Tento uchádzač priloží k prihláške vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie k úprave podmienok pre písomné prijímacie skúšky a k štúdiu na 

gymnáziu.  
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II. Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium 

Uchádzači prijímaní na základe prijímacích skúšok 

1. Uchádzači o prijatie na štúdium konajú prijímacie skúšky písomnou formou zo slovenského 

jazyka a literatúry (gramatika, sloh, teória literatúry) a matematiky (riešenie úloh). Pri tvorbe 

testov sa vychádza z cieľových požiadaviek na žiaka pri výstupe zo ZŠ. Písomná skúška z každého 

predmetu trvá 60 minút. 

2. Uchádzač úspešne vykoná písomnú prijímaciu skúšku, keď získa 

zo slovenského jazyka a literatúry .................. aspoň 8 bodov 

z matematiky................................................... aspoň 8 bodov 

3. Pri rozhodovaní o prijatí budeme vychádzať 

a) z výsledku písomnej prijímacej skúšky (max. 80 bodov) 

zo slovenského jazyka a literatúry ................. max. 40 bodov 

z matematiky.................................................. max. 40 bodov 

b) z prospechu z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra a matematika (max. 12 

bodov) uchádzača na konci II. polroku  8. ročníka štúdia na ZŠ - toto kritérium budeme 

brať do úvahy iba v prípade, ak všetci uchádzači o prijatie na štúdium boli z týchto 

profilových predmetov klasifikovaní známkou 

výborný .................6 bodov  dobrý .................... 2 body 

chválitebný ............5 bodov iný prospech ......... 0 bodov 

c) z prospechu z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra a matematika (max. 12 

bodov) uchádzača na konci I. polroku 9. ročníka štúdia na ZŠ - toto kritérium budeme brať 

do úvahy iba v prípade, ak všetci uchádzači o prijatie na štúdium boli z týchto profilových 

predmetov klasifikovaní známkou 

výborný .................6 bodov  dobrý .................... 2 body 

chválitebný ............5 bodov iný prospech ......... 0 bodov 

d) z prospechu z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra a matematika (max. 12 

bodov) uchádzača na konci II. polroku  7. ročníka štúdia na ZŠ  

výborný .................6 bodov  dobrý .................... 2 body 

chválitebný ............5 bodov iný prospech ......... 0 bodov 

e) z prospechu z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra a matematika (max. 12 

bodov) uchádzača na konci II. polroku  6. ročníka štúdia na ZŠ  

výborný .................6 bodov  dobrý .................... 2 body 

chválitebný ............5 bodov iný prospech ......... 0 bodov 

f) z výsledkov za úspešného riešiteľa od okresného kola (t. j. okresné/obvodové kolo, krajské 
a vyššie kolo, celoštátne kolo) matematickej, fyzikálnej, chemickej, biologickej, dejepisnej, 
geografickej (zemepisnej) olympiády, olympiády v cudzích jazykoch (anglický, francúzsky, 
nemecký, ruský a španielsky) a slovenského jazyka v priebehu 8. a 9. ročníka ZŠ. 
V olympiáde z daného predmetu sa hodnotí len jeden (lepší) výsledok v každom ročníku 
nasledovne: 
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1. miesto ...............10 bodov 4. - 6. miesto .............. 4 body 

2. miesto ...............8 bodov 7. - 10. miesto ............ 2 body 

3. miesto ...............6 bodov 11. - 15. miesto .......... 1 bod 

g) z výsledkov za úspešného riešiteľa od okresného kola (t. j. okresné/obvodové kolo, 
krajské  a vyššie kolo, celoštátne kolo) matematickej, fyzikálnej, chemickej, biologickej, 
dejepisnej, geografickej (zemepisnej) olympiády, olympiády v cudzích jazykoch (anglický, 
francúzsky, nemecký, ruský a španielsky) a slovenského jazyka v priebehu 6. a 7. ročníka 
ZŠ. V olympiáde z daného predmetu sa hodnotí len jeden (lepší) výsledok v každom 
ročníku nasledovne: 

1. miesto ...............10 bodov 4. - 6. miesto .............. 4 body 

2. miesto ...............8 bodov 7. - 10. miesto ............ 2 body 

3. miesto ...............6 bodov 11. - 15. miesto .......... 1 bod 

4. Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

V rámci športových súťaží sa hodnotia dosiahnuté výsledky za umiestnenie sa na 1. mieste až 3. 
mieste v 6., 7., 8. alebo 9. ročníku ZŠ od školského kola po ďalšie postupové kolá vyššie (školské 
kolo sa neberie do úvahy). Hodnotí sa len jedno najvyššie umiestnenie v maximálne dvoch 
rôznych individuálnych športoch nasledovne: 

1. miesto ...............6 bodov 

2. miesto ...............4 body  

3. miesto ...............2 body 

Uchádzač o štúdium môže získať maximálne 12 bodov. 

5. Umelecký výkon 

V rámci umeleckého výkonu sa hodnotia výsledky za umiestnenie sa na 1. mieste až 3. mieste v 
6., 7.,  8. alebo 9. ročníku ZŠ od školského kola po ďalšie postupové kolá vyššie (školské kolo sa 
neberie do úvahy). Hodnotí sa len jedno najvyššie umiestnenie v maximálne dvoch rôznych 
umeleckých súťažiach nasledovne (Hviezdoslavov Kubín, Shakespeare`s Day, Ruské slovo): 

1. miesto ...............6 bodov 
2. miesto ...............4 body  
3. miesto ...............2 body 

Uchádzač o štúdium môže získať maximálne 12 bodov. 

6. Celonárodné a medzinárodné umiestnenie 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenie uchádzača o štúdium na 1. mieste až 10. mieste v 6., 

7., 8., alebo 9. ročníku ZŠ v individuálnom športovom výkone alebo v individuálnom umeleckom 

výkone. 

1. – 5. miesto.........10 bodov 

6. – 10. miesto.......5 bodov 

Body sa prideľujú za jeden najlepší výsledok celkovo. 

7. Potvrdenie o olympiádach a súťažiach od organizátora súťaže (nie diplomy) s uvedením 
úspešný riešiteľ a celkové umiestnenie v súťaži pripoja uchádzači k prihláške alebo prinesú 
najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Potvrdenia o súťažiach ostávajú na archiváciu 
v škole. 
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8. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

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) dosiahnutie vyššieho súčtu bodov z písomných prijímacích skúšok, 

c) dosiahnutie vyššieho počtu bodov z prijímacej skúšky z matematiky, 

d) dosiahnutie vyššieho počtu bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 

e) lepší priemerný prospech uchádzača v I. polroku 9. ročníka na  ZŠ bez výchovných 

predmetov, 

f) lepší priemerný prospech uchádzača v II. polroku  8. ročníka na  ZŠ bez výchovných 

predmetov, 

g) lepší priemerný prospech uchádzača v II. polroku  7. ročníka na  ZŠ bez výchovných 

predmetov, 

h) lepší priemerný prospech uchádzača v II. polroku  6. ročníka na  ZŠ bez výchovných 

predmetov, 

i) dosiahnutie vyššieho počtu bodov z olympiád a súťaží, 

j) ak žiak dosiahol na koncoročnom vysvedčení 7. ročníka a koncoročnom vysvedčení 6. 

ročníka priemer 1,00 – započítajú sa 3 body za každý školský rok 

Poznámka: bod e) a f) - tieto kritériá budeme brať do úvahy iba v prípade, ak všetci uchádzači 

o prijatie na štúdium boli zo všetkých predmetov klasifikovaní známkou (okrem výchovných 

predmetov) 

Navrhujeme zákonným zástupcom uchádzačov o prijatie na štúdium, aby požiadali svoju 

základnú školu o prevedenie slovného hodnotenia v 8. a 9. ročníku na známku. 

V prípade, ak nebude možné bodovo odlíšiť určitý počet uchádzačov, budú po zasadnutí 

prijímacej komisie uplatnené ďalšie rozlišovacie kritériá. 

III. Zverejnenie výsledkov a zápis uchádzačov o štúdium 

Uchádzači prijímaní na základe prijímacích skúšok 

1. Termín na rozhodnutie riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021. 

(Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ z 26.1.2021). 

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa 

celkového počtu bodov získaných na prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal 

prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

2. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi 

cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. 

(Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ z 26.1.2021). 
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3. Termíny a miesto zápisov budú upresnené a zverejnené na webovej stránke školy a prijatí 

uchádzači budú mať uvedený termín a miesto zápisu aj v rozhodnutí o prijatí. 

Zápisu prijatých uchádzačov sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca. Na zápis prinesú 
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (bude zverejnené na webovej stránke školy). 

4. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení 

žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3. 

(Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ z 26.1.2021). 

Odôvodnenie: Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na 

SŠ z 26.1.2021 reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 

2020/2021. Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v 

nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. 

IV. Ďalšie dôležité informácie a dátumy 

1. Zákonný zástupca uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium 
prostredníctvom školy do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní uchádzača rozhodne 
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

2. Riaditeľka školy zverejní informáciu o konaní, resp. nekonaní ďalšieho termínu prijímacích 
skúšok do 6. júna 2021. Kritériá pre prijímacie konanie v ďalšom termíne sú rovnaké ako pre 
prijímacie skúšky v májovom termíne. 

3. Ak sa uchádzač na strednú školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľka školy bude 
postupovať v zmysle platnej legislatívy. Uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý 
skončil v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania a podal odvolanie proti rozhodnutiu o 
neprijatí na štúdium. 

4. V deň zápisu žiak nahlási: 

a) druhý cudzí jazyk, ktorý by chcel na škole študovať (francúzsky, nemecký, ruský a 

španielsky). Štúdium anglického jazyka je povinné. Žiak si určí poradie, v akom by chcel 

druhé cudzie jazyky študovať. 

Ak uchádzač bude prijatý na štúdium a nebude možnosť zaradiť ho do triedy so štúdiom 

druhého cudzieho jazyka, ktorý si zvolil, potom na základe návrhu riaditeľky školy bude 

zaradený na štúdium iného cudzieho jazyka. 

b) voľbu štúdia jedného predmetu v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova (je 

potrebné uviesť aké náboženstvo). Predmet sa študuje v 1. a 2. ročníku. 

c) záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky. 
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Podľa § 161k zákona 245/2008 Z. z.:  

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob 
ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Podľa §150 ods.8 pís. c zákona 245/2008 Z. z. 

Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky 
škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu90a) alebo ak v období školského vyučovania 
dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, 
žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť o iných 
termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch prijímacích 
skúšok, podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania 
zápisov. 

V dobe vydania týchto kritérií platí rozhodnutie ministra školstva k termínom a podmienkam prijatia 
na štúdium na SŠ z 26.1.2021, ktoré je dostupné na adrese: 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/ 

Pri organizácii prijímacieho konania sa škola bude riadiť aktuálnymi odporúčaniami a 
usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19. 

Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy dňa 28. januára 2021. 

V Žiline dňa 28.01.2021 .................................................... 
 Mgr. Adriana Randíková 
 riaditeľka školy 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20200425.html#poznamky.poznamka-90a

