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Gymnázium , Jablonská 301/5, Myjava 

 
Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium do 1.ročníka osemročného vzdelávacieho 

programu v Gymnáziu, Jablonská 301/5, Myjava pre školský rok 2020/21. 
 

Riaditeľka Gymnázia v Myjave zverejňuje v zmysle § 65 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 po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady kritériá na  prijatie 
uchádzačov do 1. ročníka (prímy) osemročného vzdelávacieho programu 7902 J pre školský rok 
2020/21.  
V súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do prvého ročníka osemročného 
vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne 
vzdelanie podľa §16 ods.3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom 
školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
1. Počet prijímaných uchádzačov  
 
Okresný úrad v Trenčíne rozhodol po prerokovaní so zriaďovateľom o počte žiakov prvého 
ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu v šk. roku 2020/21 nasledovne:  
 

počet žiakov - 18  
 
Prijímacie skúšky pozostávajú: 
 

-  z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 60 minút  
- a z matematiky v trvaní 60 minút. 

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 
 

1. termín: 15. jún 2020 
2. termín: 18. jún 2020 

 

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho 
programu - ISCED 1 ( 1.- 4. ročník ZŠ). 
 
2. Hodnotenie úspešnosti uchádzača:  
 
a) písomná skúška zo SJL - max. 50 bodov  
 
b) písomná skúška z MAT - max. 50 bodov  
 
Žiak je pri písomnej skúške úspešný, ak dosiahne min. 15 bodov z každého z predmetov.  
 
c) Za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach z vybraných povinných predmetov 
(SJL, CUJ, Pytagoriáda, matematika, geografia, biológia, dejepis) budú pridelené body:  
 
1.miesto v krajskom kole - 12 bodov  
2.miesto v krajskom kole - 11 bodov  
3.miesto v krajskom kole - 10 bodov  
úspešný riešiteľ krajského kola – 9 bodov  
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1. miesto v okresnom kole – 8 bodov  
2.miesto v okresnom kole - 7 bodov  
3.miesto v okresnom kole - 6 bodov  
úspešný riešiteľ okresného kola - 5 bodov 
 

- za umiestnenia v celoslovenských kolách iných súťaží, napr. recitačné, individuálne a 
kolektívne športy, výtvarné, spevácke a pod. – 5 bodov  

- za umiestnenia v krajských kolách iných súťaží, napr. recitačné, individuálne a 
kolektívne športy, výtvarné, spevácke a pod. – 4 body  

- za umiestnenia v okresných kolách iných súťaží, napr. recitačné, individuálne a 
kolektívne športy, výtvarné, spevácke a pod. – 3 body  

- zapojenie do medzinárodných projektov v základných školách – 3 body  
 
O pridelení príslušného počtu bodov za súťaže rozhodne prijímacia komisia. Ak bol uchádzač 
úspešný vo viacerých súťažiach, započíta sa jedna súťaž, ktorá je najvyššie bodovo hodnotená.  
Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť fotokópiu 
diplomu alebo osvedčenia.  
 
d) Za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 5.ročníka (Testovanie 5-2019) bude celkový 
počet bodov v každom z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika započítaný 50 % (t. 
z. započíta sa ½ z dosiahnutého počtu percent v Testovaní 5 – 2019 zo slovenského jazyka a 
literatúry aj z matematiky).  

V prípade, že prihlášku na vzdelávanie podá uchádzač, ktorý sa nezúčastnil Testovania 5-
2019, budú mu pridelené body za náhradu Testovania 5-2019 zo SJL a MAT nasledovne: 

 ak mal na polročnom vysvedčení v 5. ročníku ZŠ zo SJL resp. MAT známku „výborný“ – 
aritmetický priemer bodov, ktoré dosiahli všetci ostatní uchádzači o štúdium 
v Gymnáziu Myjava, ktorí sa Testovania 5-2019 zúčastnili a mali na polročnom 
vysvedčení v 5. ročníku ZŠ známku „výborný“, 

 ak mal na polročnom vysvedčení v 5. ročníku ZŠ zo SJL resp. MAT známku 
„chválitebný“ – aritmetický priemer bodov, ktoré dosiahli všetci ostatní uchádzači 
o štúdium v Gymnáziu Myjava, ktorí sa Testovania 5-2019 zúčastnili a mali na 
polročnom vysvedčení v 5. ročníku ZŠ známku „výborný“, znížený o 10%. 

Poradie úspešnosti určí súčet a + b + c + d, na základe ktorého bude zostavené poradie 
uchádzačov.  
Vedenie školy rozhodne o prijatí uchádzačov na základe celkového počtu získaných bodov.  

Uchádzači budú prijatí na základe poradia až do naplnenia  stanoveného počtu prijímaných 
žiakov, t.j. 18. 

V prípade rovnosti bodov u viacerých uchádzačov budú postupne uplatnené nasledovné 
kritériá. Prednosť má:   
a) žiak so ZPS (uchádzač priloží rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti 
študovať zvolený odbor)  
b) žiak s lepším výsledkom z písomnej skúšky z MAT  
c) žiak s lepším výsledkom z písomnej skúšky z SJL  
 
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o 
schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-
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vzdelávacími potrebami môže vedenie školy do 05.06.2020 písomne požiadať o úľavy v 
prijímacom konaní, pričom priloží špeciálno-pedagogické posúdenie vypracované pedagogicko-
psychologickou poradňou (CPPPaP).  
 
Prijímanie cudzincov sa uskutoční podľa § 146 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 

3. Zákonný zástupca maloletého uchádzača: 
- podpíše prihlášku svojho dieťaťa na strednej škole v deň konania prijímacej skúšky 

pred jej konaním, 
- do 30. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, 

potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na 
štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 (Záväzné potvrdenie o nastúpení 
žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný 
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 
prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci 
je dátum doručenia strednej škole). 

 

4. Riaditeľ strednej školy: 
- do 24. júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania, 
- do 24. júna 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo 

výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania, 
- najneskôr do 24.júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný 

systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-
mailu alebo poštou, 

- do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na 
webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy, 

- do 7. júla 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim 
uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí 
podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu, 

- najneskôr do 7. júla 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej 
školy alebo na výveske strednej školy, 

- Riaditeľ strednej školy do 15. júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v 
školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o 
žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole. 

 
 
5. Spoločné ustanovenia: 

- uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého 
uchádzača so zdravotným znevýhodnením predloží vyjadrenie všeobecného lekára o 
schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom 
riaditeľom strednej školy najneskôr 31. augusta 2020, 

- uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa 
pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020, 

- rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky na vzdelávanie, ako aj potrebných 
potvrdení strednej škole.  

Ing. Alena Havlíková, v. r. 
V Myjave, dňa 27.05.2020              riaditeľka školy                                               
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Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.  

 

__________________________________________________________________________________ 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava 

Jablonská 301/5 

907 01 Myjava 

 

V ............................................., dňa ......................  

 

 

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.  

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol/a 

prijatý/á na vašu strednú školu. Vyberte jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium v odbore: 

_________________________________  

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej škole.  

 

S pozdravom  

 

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

 

   


