
 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2023/2024 

na 4-ročné štúdium (č. odboru 7902 J gymnázium) stanovené školou 

 
 

Škola:  Gymnázium  

Adresa: Školská 837, 027 44 Tvrdošín  

EDUID školy:  100008821 

Termín konania prijímacích 

skúšok:  

 

 

 

V súlade s § 66 ods. 6,  riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený 

počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.  
 

Podľa § 62. ods. 1 zákona č. 245/2005 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

predpokladom prijatia na vzdelávanie do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho 

programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné  

vzdelanie podľa § 16. ods. 3. písme. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.  
 

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania CPPPaP 

prijímacie skúšky upravené.  

Uchádzač so ŠVVP môže mať na základe odporúčacej správy z diagnostického centra 

upravené podmienky testu.  

 

Podmienky prijatia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na 

vzdelanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie 

nie staršiu ako dva roky. 

 

Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením: 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie 

lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 

odbor vzdelávania. 

 

 

 

 

 



 

 

Prijatie uchádzača bez vykonania prijímacej skúšky 
 

Na základe § 65 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) uchádzač, ktorý dosiahol v externom testovaní Monitor T9 úspešnosť 90% a viac 

v každom predmete samostatne (SJL a MAT), je prijatý na štúdium bez vykonania prijímacej 

skúšky.  

Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred 

termínom konania prijímacích skúšok (ak po doručení výsledkov T9 strednej škole bude 

možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, bude o tejto skutočnosti uchádzač 

informovaný). 
 

 

Prijatie uchádzača s vykonaním prijímacej skúšky:  
 

Uchádzači o štúdium na Gymnáziu budú konať prijímaciu skúšku z matematiky 

a slovenského jazyka a literatúry písomnou formou v trvaní 45 minút z každého predmetu. 
 

1. Výsledky prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (max. 

60 bodov spolu). Úspešný je uchádzač, ktorý v každom z profilových predmetov 

(SJL a MAT) získa na prijímacej skúške minimálne 8 bodov, ak uchádzač získa menej 

ako 8 bodov, je neúspešný. 
 

2. Priemerný prospech uchádzača pri klasifikácii v I. polroku 9. ročníka, II. polroku 

8. ročníka a I. polroku 8. ročníka. Predmety, ktoré sa rátajú do klasifikácie - 

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (s lepšou známkou), matematika, fyzika, 

biológia, chémia, geografia, dejepis.  
 

priemer  8. ročník I. polrok  8. ročník II. polrok  9. ročník I. polrok  súčet bodov  

1,00 - 1,10 10 10 10 30 

1,11 - 1,20 9 9 9 27 

1,21 - 1,30 8 8 8 24 

1,31 - 1,40 7 7 7 21 

1,41 - 1,50 6 6 6 18 

1,51 - 1,60 5 5 5 15 

1,61 - 1,70 4 4 4 12 

1,71 - 1,80 3 3 3 9 

1,81 - 1,90 2 2 2 6 

1,91 - 2,00 1 1 1 3 

 

 



 

 

3. Umiestnenia uchádzačov v posledných troch rokoch na okresných, krajských, 

celoštátnych súťažiach a predmetových olympiádach. Do úvahy sa rátajú aj 

Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, záujmové súťaže a športové súťaže.  Uchádzač 

priloží ku prihláške doklad o výsledku overený školou - diplom, výsledková listina. 
 

Okresné kolo  Krajské kolo  Celoslovenské kolo  

1. miesto - 3 body  1. miesto - 6 bodov  1. miesto - 9 bodov  

2. miesto - 2 body  2. miesto - 5 bodov  2. miesto - 8 bodov  

3. miesto - 1 bod  3. miesto - 4 body  3. miesto - 7 bodov  

úspešný riešiteľ - 0,5 boda  úspešný riešiteľ - 3,5 boda úspešný riešiteľ - 6,5 boda 

 

Pri predmetových postupových olympiádach sa berie do úvahy najvyššie dosiahnuté 

umiestnenie v danom školskom roku. Maximálny počet dosiahnutých bodov je 20.   

 

4. Testovanie T 9 - ak má žiak v každom vyučovacom predmete samostatne 90% a viac, 

bude prijatý bez vykonania prijímacej skúšky.  

Body za testovanie T9  v každom predmete osobitne 

 

počet % MAT SJL spolu 

89 - 80  5 5 10 

79 - 70 4 4 8 

69 - 60 3 3 6 

59 - 50 2 2 4 

49 - 40 1 1 2 

 

Ak uchádzač o štúdium neabsolvuje TESTOVANIE 9 (resp. nebude možné priamo pri-

deliť body za toto kritérium – škola nebude mať k dispozícii výsledky T9), body za toto 

kritérium sa nahradia priemerom počtu bodov, ktoré uchádzač získa za  priemerný pro-

spech – priemer známok z predmetov SJL a MAT v prvom polroku 9. ročníka ZŠ.  

priemer MAT SJL spolu 
1,00 - 1,49 5 5 10 
1,50 - 1,99 4 4 8 
2,00 - 2,49 3 3 6 
2,50 - 2,99 2 2 4 
3,00 - 3,50 1 1 2 

 

V prípade, ak sa žiak nezúčastní testovania T9, ako doklad o ukončení nižšieho 

stredného vzdelania doloží kópiu vysvedčenia z 9. ročníka 



 

 

Žiak môže získať maximálny počet bodov  za všetky časti kritérií pre prijatie na 

štúdium:  
 

Prijímacie skúšky zo SJL a MAT  60 bodov (30 bodov SJL a 30 bodov MAT) 

Študijné výsledky zo ZŠ  30 bodov  

Umiestnenie na súťažiach  20 bodov  

Externé testovanie T9 10 bodov  

Spolu maximálny počet bodov:  120 bodov  

 

Riaditeľ vyhotoví poradie uchádzačov podľa klesajúceho bodového zisku. 
 

V prípade rovnosti bodov budú o poradí uchádzačov rozhodovať: 
1. bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám prijímacej skúšky - § 67 ods.3 – školský 

zákon, 

2. lepší dosiahnutý výsledok prijímacích skúšok, 

3. lepší celkový priemer prospechu v profilujúcich predmetoch SJL, MAT, 
4. väčší počet bodov získaných na olympiádach, súťažiach. 

 

Záverečné ustanovenia: 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára 

o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nebude môcť zúčastniť 

prijímacej skúšky v danom termíne, bude určený náhradný termín, najneskôr v poslednom 

týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške je zákonný zástupca uchádzača povinný 

oznámiť a osobne dokladovať na riaditeľstve školy najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky – pred začatím konania prijímacej skúšky. 
 

Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov (pod 

kódovým označením) podľa počtu získaných bodov vo výsledkovej listine s označením 

o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. 
 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na dverách školy a na internetovej 

stránke školy www.gymts.edupage.org   
 

Na základe § 68. ods. 3 zákona č. 245/2005 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak bol uchádzač 

prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 

uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch 

http://www.gymts.edupage.org/


 

 

pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania.  
 

Podľa § 62. ods. 1 zákona č. 245/2005 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

predpokladom prijatia na vzdelávanie do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho 

programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné  

vzdelanie podľa § 16. ods. 3. písme. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.  
 

Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

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

Odvolanie sa podáva u riaditeľa Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín.  O odvolaní 

rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu v Žiline. 

 

Kritériá boli prerokované a odsúhlasené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 21. 2. 

2022 

 
V Tvrdošíne 21. 02. 2022                                                                           Mgr. Matúš Chren  

                                                                                                                          riaditeľ školy  


