
 
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 

Športová 41, 915 24 Nové Mesto nad Váhom, 032/7704711, 7704712, 7704714, 7704710 

 

                  Informácie a kritériá prijímacích skúšok pre uchádzačov 

                           o štvorročné štúdium pre školský rok 2021/2022  
                                   

Riaditeľ Gymnázia M.R. Štefánika v  Novom Meste nad Váhom 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 po prerokovaní v pedagogickej rade 26. 1. 2021 

a radou školy 27. 1. 2021 určuje kritériá na prijatie do 1. ročníka štvorročného 

vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022 nasledovne: 

 

Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom  roku  

2021/2022  otvárame 1 triedu štvorročného gymnaziálneho štúdia pre uchádzačov z 9. 

ročníka ZŠ, s počtom žiakov 25. 

 

Termín prijímacej skúšky:   
- prvý termín: 3. máj 2021,  

- druhý termín: 10. máj 2021. 

 

Uchádzač z 9. ročníka ZŠ sa prihlasuje ku štúdiu písomne  - prihláškou 

prostredníctvom ZŠ  do 16. apríla 2021.                 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť 

prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho 

konania. 

Všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí budú mať riadne zaregistrovanú prihlášku na tunajšej 

škole do 16. apríla 2021, sú povinní vykonať písomnú prijímaciu skúšku z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra a matematika.  

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného 

lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, u ktorého sú 

zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, predloží riaditeľ školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa     

a individuálny výchovno-vzdelávací program o štúdium, podľa ktorého bol vzdelávaný na ZŠ. 

Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy          

pri prijímacej skúške (napr. dlhší čas na vypracovanie ...). 

 

Kritériá prijatia uchádzačov o štúdium s vykonaním prijímacej skúšky 

 

Prijímacia skúška pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

v trvaní 60 minút a z matematiky v trvaní 60 minút. Žiakom sa povoľuje pri skúške z 

matematiky používať rysovacie potreby (dve pravítka - trojuholníky, uhlomer, kružidlo, 

kalkulačku). Nepovoľujú sa používať mobilné telefóny. Písomné skúšky sú anonymné, 

hodnotenie je bodové. 

 

Bodovanie prijímacej skúšky: 

Slovenský jazyk a literatúra:  pravopisné cvičenie      20 b 

    rozbor a prehľad liter. poznatkov    30 b 

Matematika           50 b 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu                     100 b 
 

Uchádzač nevyhovel prijímacej skúške: 

- ak v predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahol spolu 20  a menej bodov 

- ak v predmete matematika dosiahol spolu 20  a menej bodov 
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A. Poradie uchádzačov sa určuje na základe súčtu dosiahnutých bodov z prijímacej 

skúšky a počtu bodov dosiahnutých za prospech v základnej škole a úspechov v riešení 

olympiád nasledovne: 

 

1. Priemerný prospech dosiahnutý v povinných predmetoch -  slovenský jazyk 

a literatúra, 1 cudzí jazyk, dejepis, geografia, biológia, matematika, fyzika a chémia 

koncoročného hodnotenia v 7., 8. ročníku a polročného hodnotenia v 9. ročníku. 

Bodovanie:  

 Priemer 1,00 – 1,09  -  10 bodov, 

 1,10 – 1,19  -  9 bodov, 

 1,20 – 1,29 -  8  bodov......  za každé zvýšenie priemerného  prospechu o 0,10 

sa odpočíta 1 bod od predchádzajúceho výsledku, 

                          1,90 – 1,99     1 bod a od priemeru  2,00 je 0 bodov. 

Do priemeru sa nerátajú výchovy (HUV, VYV, TEV, OBN, INF, NAV, ETV). 

V prípade dvoch cudzích jazykov, ktoré sa učia v danom type školy, započíta sa 

do priemeru iba jeden cudzí jazyk (s lepším priemerom). 

Ak je žiak z niektorých uvedených predmetov zahrnutých do bodovania 

hodnotený slovne „absolvoval“, hodnotí sa daný predmet priemerom známok z 

príslušného vysvedčenia hodnotených predmetov. 

 

2. Úspechy v riešení olympiád z predmetov SJL, MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, 

GEO a cudzie jazyky:  

3 body – ak je úspešný riešiteľ medzinárodných vedomostných súťaží* počas štúdia v 

posledných dvoch ročníkoch, 

2 body – ak je úspešný riešiteľ celoslovenských kôl vedomostných súťaží* počas 

štúdia v posledných dvoch ročníkoch, 

1 bod – 1., 2. a 3. miesto krajských kôl vedomostných súťaží* počas štúdia v 

posledných dvoch ročníkoch, 

Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach z jedného predmetu, započítava sa len 

jeden výsledok s najvyšším počtom bodov. 

Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť 

fotokópiu diplomu alebo osvedčenia. 

 

Poradie uchádzačov bude určené podľa daných kritérií súčtom bodov získaných 

v jednotlivých častiach. 

 

B. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhodne riaditeľ školy. 

 

C. Pri rovnosti bodov rozhoduje o prijatí:   

a)  ZPS, žiak so zdravotným znevýhodnením bude pri rovnosti bodov uprednostnený, 

b)  umiestnenie v olympiádach, 

c) priemerný prospech  zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, 

    za 2. polrok 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka, 

d) priemerný prospech v predmetoch dejepis, biológia, cudzí jazyk, geografia, fyzika a 

chémia za 2. polrok 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka.           

 Poznámka: Vyššie uvedené kritériá treba chápať hierarchicky. 

 

D. Neúčasť na prijímacom konaní 

 Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške  

v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi školy 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny, umožní riaditeľ školy vykonať 
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prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje 

uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru. 

 

E. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 1. 2021 riaditeľ školy zverejní zoznam 

uchádzačov na výveske školy vo vestibule školy a na www.gymnm.sk podľa výsledkov 

prijímacieho konania najneskôr do 20. mája 2021. 

 

F. Zápis prijatého uchádzača na štúdium 

Prijatému uchádzačovi riaditeľ školy oznámi termín, miesto a spôsob zápisu              

na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.  

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia           

o nenastúpení žiaka na štúdium na 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 gymnázia alebo do elektronickej schránky 

gymnázia. Rozhodujúci je dátum doručenia do gymnázia. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka 

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

v rozhodnutí ministra ŠVVaŠ SR číslo: 2021/10124:1 - A1810 k termínom a podmienkam 

prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021).  

Podrobnosti zápisu môže riaditeľ školy upraviť na základe vtedy aktuálnych pokynov 

ministra školstva, vedy výskumu a športu.  

Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí 

uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľ školy nové 

rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho 

konania. Zároveň riaditeľ školy oznámi zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob 

zápisu.  

Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca 

uchádzača môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

G. Nepredvídateľné skutočnosti 

V prípade, že nastanú nepredvídané skutočnosti v prijímacom konaní, budú sa riešiť 

dodatkom ku kritériám, ktoré budú zverejnené do termínu konania prijímacej skúšky. 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 26. 01. 2021   Mgr. Ján Pavlíček 

          riaditeľ školy  

 

 


