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                     Informácie a kritériá pre uchádzačov osemročného štúdia 

                                             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 do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu 

pre školský rok 2021/2022 nasledovne: 

 

Na základe rozpisu počtu žiakov pre osemročné gymnázia pre školský rok 2021/2022, 

ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 

30. 11. 2020, číslo: 2020/18483:23-A2202, v školskom  roku  2021/2022  otvárame 1 triedu 

osemročného gymnaziálneho štúdia pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ, s počtom žiakov 24. 

 

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

- druhý termín: 10. máj 2021. 

 

 Uchádzač z 5. ročníka ZŠ sa prihlasuje ku štúdiu písomne - prihláškou 

prostredníctvom  ZŠ do 16. apríla 2021. 

 

Stručné informácie o obsahu skúšok 
 

Prijímacia skúška pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

v trvaní 45 minút, z matematiky v trvaní 45 minút a všeobecného prehľadu v trvaní 30 

minút. Prijímacie skúšky absolvujú všetci žiaci. 
 

 

1. Skúška zo slovenského jazyka a literatúry  pozostáva: 

a / z pravopisného cvičenia, 

b/ z jazykového rozboru a prehľadu literárnych poznatkov. 

2. Skúška z matematiky pozostáva z obsahu učiva predpísaného pre 1.- 5. ročník ZŠ. 

3. Skúška zo všeobecného prehľadu sa bude realizovať formou písomného testu 

zameraného na poznatky z biológie, prírodovedy, dejepisu, geografie, vlastivedy a 

logických vizuálnych predstáv. 

 

Písomné skúšky sú anonymné, hodnotenie je bodové. Žiakom sa povoľujú pri skúške 

z matematiky používať rysovacie potreby (trojuholník, pravítko, kružidlo). Nepovoľujú sa  

kalkulátory a mobilné telefóny. 

Poradie uchádzačov sa určuje na základe súčtu dosiahnutých bodov z prijímacej 

skúšky. 

 

Bodovanie prijímacej skúšky: 

Slovenský jazyk a literatúry:     pravopisné cvičenie   20 b 

       rozbor a prehľad lit. poznatkov 30 b 

Matematika           50 b 

Všeobecný prehľad          30 b 

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

Spolu                     130 b

    

Súhrnné výsledky predstavujú súčet bodov z jednotlivých skúšok –  

maximálny počet je 130 bodov. 
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A. Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači : 

- so ZŤP alebo ŠVVP, 

- s vyšším počtom bodov zo slovenského jazyka a literatúry, 

- s vyšším počtom bodov z matematiky, 

- s vyšším počtom bodov zo všeobecného testu, 

- s lepším študijným výsledkom z profilových predmetov zo ZŠ (slovenský jazyk a 

literatúra, matematika),  

- s lepším študijným výsledkom v predmetoch – vlastiveda a prírodoveda. 

Uvedené pomocné kritériá treba chápať hierarchicky. 

 

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, 

- ak vo všeobecnom prehľade dosiahol spolu 12  a menej bodov. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

B. Neúčasť na prijímacom konaní 

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

stanovenom termíne a zákonný zástupca o tom predloží riaditeľovi školy zdôvodnenie 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny, umožní riaditeľ školy konať 

prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje 

uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru. 

 

C. 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. 

 

D. 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. 

  

E. Nepredvídateľné skutočnosti 
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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  

       


