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Kritériá 
pre školský rok 2024/25 

 
pre prijímanie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka   

štvorročného vzdelávacieho programu 
v Gymnáziu, Jablonská 301/5, Myjava 

 
Riaditeľka Gymnázia v Myjave zverejňuje v zmysle novely školského zákona č. 415/2021 Z. z. 
a po prerokovaní v pedagogickej rade kritériá na prijatie do 1. ročníka štvorročného 
vzdelávacieho programu 7902 J pre školský rok 2024/25. 
 
1.januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje 
priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025. Novela školského 
zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude 
zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú 
najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností 
a nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 
zručností a nadania. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. 
Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2024. 
 
Škola bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej 
školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej 
školy.  
 
Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich 
konania. Uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku 
nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku. 
 
1. Počet prijímaných uchádzačov  
 
Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o počte žiakov prvého ročníka 4-ročného 
vzdelávacieho programu pre prijímacie konanie pre šk. rok 2024/25 nasledovne: 
  

počet žiakov – bude upresnený 
 
V súlade so školským zákonom do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v 
gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 
písm. b ) a splnil podmienky prijímacieho konania.  
V zmysle školského zákona podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie 
je žiakom inej strednej školy.  
V prípade nedostatočného počtu uchádzačov (menej ako 17), ktorí vyhovujú podmienkam 
prijímacieho konania, vedenie školy triedu neotvorí.  
 
2. Prijímacie skúšky 

 
Prijímacie skúšky pozostávajú:  

- z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 60 minút, 
- a z písomnej skúšky z matematiky v trvaní 60 minút, 
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a) v prvom termíne 2. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet 
uchádzačov, aj 3. mája 2024, 

b) v druhom termíne 6. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet 
uchádzačov, aj 7. mája 2024. 
 

Základnou podmienkou prijatia uchádzača je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériám 
prijímacieho konania nevyhovel uchádzač, ktorý z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a 
literatúry resp. z matematiky dosiahol 20 % a menej z celkového počtu bodov pre daný 
predmet, t. j. 10 bodov a menej z max. počtu bodov 50 pre každý predmet.  
 
3. Za študijné a iné výsledky zo základnej školy budú uchádzačom pridelené body:  
 
a) za súčet známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, dejepis, geografia, 
matematika, biológia, fyzika, chémia v 2. polroku 8. ročníka ZŠ a 1. polroku 9. ročníka ZŠ:  
8 = 32 bodov  
9 = 30 bodov  
10 = 28 bodov  
11 = 26 bodov  
atď., body budú pridelené tak, že za súčet o 1 vyšší vždy o 2 body menej, až 24 a viac = 0 
bodov 
Maximálny počet bodov za sledované obdobie je 64 bodov (2x32) .  
Ak je uchádzač klasifikovaný z 2 cudzích jazykov, do súčtu známok sa uvažuje s cudzím jazykom, 
ktorý bol v sledovaných klasifikačných obdobiach hodnotený lepšou známkou.  
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 
„absolvoval,“ nahradí škola toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho 
roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 
 
b) Za umiestnenie v olympiádach a súťažiach z vybraných povinných predmetov (SJL, CUJ, 
DEJ, GEO, MAT, BIO, FYZ, CHE) budú pridelené body:  
 
1. miesto v celoslovenskom kole 20 bodov  
2. miesto v celoslovenskom kole 19 bodov  
3. miesto v celoslovenskom kole 18 bodov  
úspešný riešiteľ celoslovenského kola 17 bodov  
 
1. miesto v krajskom kole - 15 bodov  
2. miesto v krajskom kole - 14 bodov  
3. miesto v krajskom kole - 13 bodov  
úspešný riešiteľ krajského kola – 12 bodov  
 
1. miesto v okresnom kole – 10 bodov  
2. miesto v okresnom kole - 9 bodov  
3. miesto v okresnom kole - 8 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, 
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- 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 z nich 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.  
 
c) Za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka (Testovanie 9-2024) 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 9 – 2024 zo 
slovenského jazyka a literatúry aj z matematiky).  
V prípade, že prihlášku na vzdelávanie podá uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov 
nezúčastní Testovania 9-2024, budú mu pridelené body za prospech v 1. polroku 9. ročníka zo 
SJL a MAT nasledovne:  
výborný - 10 bodov  
chválitebný – 7,5 bodu  
dobrý – 5 bodov  
dostatočný – 2,5 bodu  
 
O prijatí uchádzača rozhodne vedenie školy na základe poradia zostaveného podľa celkového 
počtu bodov, ktorý tvorí súčet bodov 3a, 3b, 3c a bodov získaných na prijímacej skúške až do 
naplnenia počtu prijímaných žiakov, t. j. bude upresnené.  
 
V prípade rovnosti bodov u viacerých uchádzačov budú postupne uplatnené nasledovné 
kritériá. Prednosť má: 

a) žiak so ZPS – zmenená pracovná schopnosť (uchádzač priloží rozhodnutie príslušnej 
lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor),  

b) vyšší súčet bodov za prijímaciu skúšku,  
c) žiak s lepším výsledkom zo skúšky z MAT; 
d) žiak s lepším výsledkom zo skúšky zo SJL; 
e) žiak s vyšším počtom bodov za študijné  výsledky v sledovaných klasifikačných 

obdobiach v postupnosti klasifikačné obdobie prebiehajúceho školského roku 
a následne predchádzajúceho školského roku. 

f) žiak, ktorý sa umiestnil v olympiádach a súťažiach z vybraných povinných 
predmetov   v postupnosti od celoslovenských k okresným kolám; 

 
Ak budú všetky kritériá rovnaké, o prijatí rozhodne prijímacia komisia na základe pohovoru so 
žiakmi. 
Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom 
predmete samostatne, riaditeľka školy príjme uchádzača bez prijímacej skúšky. 
 
4. S uchádzačom so zníženou známkou zo správania a jeho zákonným zástupcom urobí 
vedenie školy osobný pohovor.  
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5. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného 
lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.  
 
6. Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže riaditeľku 
školy do 12. 04. 2024 písomne požiadať o úľavy v prijímacom konaní, pričom priloží špeciálno-
pedagogické posúdenie vypracované pedagogicko-psychologickou poradňou (CPPPaP).  
 
7. Prijímanie cudzincov sa uskutoční v súlade so školským zákonom. 
 
8. Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  
 
a) Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam 
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 
hod.), § 68 ods. 1. 
b) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.  
 
9. Ak riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že 
sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre 
žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 
6. júna 2024.  
Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých 
možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím 
programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa 
môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024. Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske 
školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. 
júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 
uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na 
vzdelávanie. 
 
V prípade, že nastanú v prijímacom konaní nepredvídateľné skutočnosti, budeme ich riešiť 
dodatkom ku kritériám, ktorý zverejníme do termínu konania prijímacej skúšky. 
 
V prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí vyhovujú podmienkam prijímacieho 
konania, riaditeľka školy triedu neotvorí.  
 
 
V Myjave 24. novembra 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Alena Havlíková, v. r. 
       riaditeľka školy 


