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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 2023/24. 
 

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 
2023/24.  
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  
 
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne rozhodol po prerokovaní so zriaďovateľom o počte 
žiakov prvého ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu v šk. roku 2023/24 nasledovne:  
 

počet žiakov – bude upresnený 
 
Prijímacie skúšky pozostávajú: 
 

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

 
a vykonajú ich všetci uchádzači o štúdium v termíne – bude upresnený 

 
Obsah a rozsah skúšky: učivo 1.- 5. ročníka 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 5-2023) bude celkový 
počet bodov v každom z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika započítaný 50 % (t. 
j. započíta sa ½ z dosiahnutého počtu percent v Testovaní 5 – 2023 zo slovenského jazyka a 
literatúry aj z matematiky).  

V prípade, že prihlášku na vzdelávanie podá uchádzač, ktorý sa nezúčastnil Testovania 5-
2023, budú mu pridelené body za náhradu Testovania 5-2023 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 5-2023 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 5-2023 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. bude upresnený. 

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 – termín bude upresnený - písomne požiadať o 
úľavy v prijímacom konaní, pričom priloží špeciálno-pedagogické posúdenie vypracované 
pedagogicko-psychologickou poradňou (CPPPaP).  
 
Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na nástenke vo 
vestibule školy a na stránke http://www.gymy.sk najneskôr dňa – bude upresnený. 
 
Rozhodnutie o prijatí bude neplatné podľa § 68 ods. 3 zákona č 245/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nezapíše a neoznámi vedeniu 

školy príčinu neprítomnosti uchádzača na zápise. Na voľné miesto bude zaradený nasledujúci 
uchádzač, ktorý prevyšoval stanovený počet možných prijatých žiakov. O uvoľnených 
miestach budeme uchádzačov informovať a v prípade ich záujmu o štúdium na tunajšej škole 
sa budú postupne zapisovať až do naplnenia počtu 18 žiakov. 

 
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. Konanie prijímacích skúšok v ďalšom termíne  – bude upresnený 

O konaní prijímacích skúšok v tomto termíne rozhodne vedenie školy po prerokovaní v 
pedagogickej rade a toto rozhodnutie zverejní do 6. júna 2023.  
 
V prípade, že nastanú v prijímacom konaní nepredvídateľné skutočnosti, budeme ich riešiť 
dodatkom ku kritériám, ktorý zverejníme do termínu konania prijímacej skúšky.  
 
 
 
 

Ing. Alena Havlíková 

     riaditeľka školy                                               

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   


