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Kritériá pre prijatie na štúdium pre školský rok 2021/2022 – 4-ročné gymnázium 

 
Prijímacie konanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a realizuje sa na základe 
rozhodnutí ministra školstva SR zo dňa 04.01.2021 a 26.01.2021, ktoré sú zverejnené na stránke 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

1. Schválený počet prijímaných žiakov pre školský rok 2021/2022 

Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o počte žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie pre 
školský rok 2021/2022 nasledovne:  
 
Študijný odbor: 7902 J gymnázium 
Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 52 
Vzdelávanie v uvedenom študijnom odbore bude prebiehať podľa platného školského 
vzdelávacieho programu, ktorý bol vytvorený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 
 
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, 
ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona, 
b) splnil ustanovenie § 62 ods. 1 školského zákona, 
c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa nasledovných kritérií: 

 
2. Za študijné a iné výsledky zo základnej školy budú uchádzačom pridelené body na základe 

nasledovných kritérií: 

a) celkový priemerný prospech na koncoročných vysvedčeniach v 6., 7. a v prvom polroku 8. 
ročníka ZŠ,  

b) umiestnenie vo vedomostných súťažiach. 
 
Na základe týchto kritérií bude vytvorené poradie od najvyššieho súčtu bodov po najnižší súčet 
bodov. 
Poradie bude určené súčtom bodov, ktoré žiak môže získať podľa vymenovaných kritérií takto: 
 

a) Za celkový priemerný prospech v 6. až 8. ročníku ZŠ môže žiak získať maximálne 80 
bodov nasledovne: 

 
Za priemer známok (z vybraných predmetov na konci 6., 7. a prvý polrok v 8. ročníku): 
  

Priemer známok Počet bodov Priemer známok Počet bodov 
1,00 80 1,51-1,55 36 

1,01-1,05 76 1,56-1,60 32 
1,06-1,10 72 1,61-1,65 28 
1,11-1,15 68 1,66-1,70 24 
1,16-1,20 64 1,71-1,75 20 
1,21-1,25 60 1,76-1,80 16 
1,26-1,30 56 1,81-1,85 12 
1,31-1,35 52 1,86-1,90 8 
1,36-1,40 48 1,91-1,95 4 
1,41-1,45 44 nad 1,95  0 
1,46-1,50 40 ----------------------- ------------------------ 
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Vybrané predmety sú: vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, 
fyzika, chémia. 
Ak bol žiak klasifikovaný z dvoch cudzích jazykov, započíta sa cudzí jazyk s lepšou známkou. 
Ak nebude mať uchádzač v prihláške uvedené známky za prvý polrok 8. ročníka ZŠ, nebudú sa 
známky z tohto ročníka započítavať do priemeru známok žiadnemu z uchádzačov. 

 
b) Umiestnenie vo vedomostných súťažiach: 
 20 bodov – umiestnenie na 1. až 10. mieste celoslovenských alebo medzinárodných kôl 

vedomostných súťaží počas štúdia v 7,. 8. a 9. ročníku ZŠ, 
 

 10 bodov – umiestnenie na 1. až 5. mieste krajských kôl vedomostných súťaží počas štúdia 
v 7., 8. a 9. ročníku ZŠ, 

 
 5 bodov – víťazi (1., 2. a 3. miesto) okresných kôl vedomostných súťaží počas štúdia v 7.,  

8. a 9. ročníku ZŠ. 
 
Vedomostnými súťažami sú olympiády konané podľa pokynov MŠVVaŠ SR zo SJL, cudzích 
jazykov, DEJ, GEG, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO a Pytagoriády. 
Výsledky – umiestnenia v predmetových olympiádach musia byť doložené originálom diplomu 
alebo jeho kópiou overenou riaditeľstvom základnej školy.  
Pri hodnotení dokladov – diplomov o umiestnení v predmetových olympiádach budeme prihliadať 
len na výsledky jednotlivca – nie kolektívu alebo družstva a nie umiestnenie dosiahnuté 
korešpondenčnou formou. 
Žiakovi budú pridelené body za najvyššie dosiahnuté umiestnenie v súťažiach v ročníkoch 7., 8. 
a 9. tak, že sa započíta iba diplom s najvyšším počtom bodov a len raz spolu v ročníkoch 7., 8. a 9. 
(uchádzač môže získať za súťaže max. 20 bodov). 
 
3. Kritériá pre prijatie uchádzačov vykonaním prijímacej skúšky v 1. kole PS v termínoch 3. 

máj a 10. máj 2021 
     
Prijímacia skúška pozostáva zo skúšky zo SJL v trvaní 60 minút a z MAT v trvaní 60 minút 
písomnou formou, v rozsahu učiva 5. - 9. ročníka ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu 
– ISCED2.  
Žiak môže získať body za:    
Slovenský jazyk a literatúra: test, maximálne 40 bodov. 
Matematika: test, maximálne 40 bodov. 
Spolu za prijímaciu skúšku maximálne 80 bodov. 
Žiak vyhovel kritériám prijímacej skúšky, ak získal z každého predmetu minimálne 10 bodov. 
 
Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného žiaka môže riaditeľku školy do 26. 4. 2021 písomne 
požiadať o úľavy v prijímacom konaní, pričom priloží špeciálno-pedagogické posúdenie 
vypracované pedagogicko-psychologickou poradňou (CPPPaP). 
Zákonný zástupca je povinný oznámiť neúčasť na prijímacej skúške a jej dôvod riaditeľke školy 
najneskôr v deň konania prijímacej skúšky pred jej začiatkom. 
 
Uchádzači budú prijatí na základe poradia zostaveného podľa celkového počtu bodov, ktorý tvorí 
súčet bodov 2a a 2b (podľa ods. 2 týchto kritérií) + body dosiahnuté na prijímacej skúške, až do 
naplnenia počtu prijatých uchádzačov podľa stanoveného počtu prijímaných žiakov. Maximálny 
celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať spolu je 180 bodov (80 b –> 2a/prospech ZŠ + 20 
b –> 2b/súťaže + 80 b –> PS SJL+MAT). 
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V prípade rovnosti bodov budú rozhodovať tieto pomocné kritériá: 

1) zmenená pracovná schopnosť, 
2) žiak počas štúdia na základnej škole nemal znížený stupeň známky zo správania, 
3) lepšie známky z profilových predmetov (SJL, MAT) na koncoročnom vysvedčení za 6. 

ročník, 7. ročník a prvý polrok v 8. ročníku, 
4) lepšie známky z predmetov BIO, CHE, FYZ, DEJ a GEG na koncoročnom vysvedčení za 6. 

ročník, 7. ročník a prvý polrok v 8. ročníku. 
 
S uchádzačom so zníženou známkou zo správania a jeho zákonným zástupcom urobí riaditeľka 
školy osobný rozhovor. 
 
Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej 
žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej 
prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok 
školy. 
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára 
o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením 
výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží 
riaditeľke školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa. 

Prijímanie cudzincov sa realizuje podľa § 146 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4. Konanie prijímacích skúšok v 2. kole v termíne 22. jún 2021 
 
O konaní prijímacích skúšok v tomto termíne rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade a toto rozhodnutie zverejní do 4. júna 2021. 
 
Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR neuskutoční niektorá 
časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť.  
V prípade, že v prijímacom konaní nastanú nepredvídateľné skutočnosti, budú operatívne riešené 
dodatkom k týmto kritériám, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke školy a na nástenke 
oznamov školy. 
 
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v zmysle rozhodnutia ministra z 26.01.2021 do  
20. mája 2021 na nástenke oznamov školy a na internetovej stránke školy 
https://www.gymradbn.edupage.org. 
 
Prijatí žiaci, ktorí nedoručia Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium v stanovenom 
termíne do 25. mája 2021 (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole), budú z poradia vyradení.  
Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.  
Informácia o termíne a spôsobe konania zápisu na štúdium bude prílohou rozhodnutia o prijatí 
zaslaného zákonnému zástupcovi žiaka na adresu uvedenú v prihláške na štúdium. 
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UPOZORNENIE: Trieda sa neotvorí, ak počet úspešných uchádzačov bude menší ako 17 v zmysle 
§ 33 ods. 7 písm. a) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 11.02.2021 a v rade školy dňa 25.02.2021.
  
 
 
V Bánovciach nad Bebravou    RNDr. Elena Kacvinská 
dňa 26.02.2021                     riaditeľka školy 
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Kritériá pre prijatie na štúdium pre školský rok 2021/2022 – 8-ročné gymnázium 

 
Prijímacie konanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a realizuje sa na základe 
rozhodnutí ministra školstva SR zo dňa 04.01.2021 a 26.01.2021, ktoré sú zverejnené na stránke 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Schválený počet prijímaných žiakov pre školský rok 2021/2022 

Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Trenčíne po prerokovaní so zriaďovateľom školy je 
počet prijímaných žiakov do 1. ročníka osemročného gymnázia pre školský rok 2021/2022 určený 
nasledovne:  
 
Študijný odbor: 7902 J gymnázium 
Počet tried prvého ročníka: 1 
Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 24 
 
Vzdelávanie v uvedenom študijnom odbore bude prebiehať podľa platného školského 
vzdelávacieho programu, ktorý bol vytvorený v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 
 
Do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal 
primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) školského zákona a úspešne ukončil piaty 
ročník základnej školy v školskom roku 2020/2021 a splnil podmienky prijímacieho konania 
podľa nasledovných kritérií:  
 
Termín konania prijímacej skúšky v 1. kole PS: 3. máj 2021 a 10. máj 2021 
 
Prijímacia skúška pozostáva zo skúšky zo SJL v trvaní 50 minút a z MAT v trvaní 50 minút 
písomnou formou, v rozsahu učiva 1. – 4. ročníka podľa Štátneho vzdelávacieho programu – 
ISCED1. 
Žiak môže získať body za:    
Slovenský jazyk: test, maximálne 40 bodov. 
Matematika:  test, maximálne 40 bodov. 
Spolu za prijímaciu skúšku maximálne 80 bodov. 
Pre úspešné vykonanie skúšky musí žiak z každého predmetu získať minimálne 10 bodov. 
 
Zákonný zástupca je povinný oznámiť neúčasť na prijímacej skúške a jej dôvod riaditeľke školy 
najneskôr v deň konania prijímacej skúšky pred jej začiatkom. 
 
Podľa získaných bodov na prijímacej skúške sa vytvorí poradie žiakov. Prvých 24 žiakov, ktorí 
získali najviac bodov, bude prijatých do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022. 
 
Pri rovnosti bodov budú rozhodovať nasledovné kritériá: 

1) zmenená pracovná schopnosť, 
2) žiak počas štúdia na základnej škole nemal znížený stupeň známky zo správania, 
3) vyšší počet bodov získaných za prijímacie pohovory z MAT, 
4) vyšší počet bodov získaných za prijímacie pohovory zo SJL. 
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Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej 
žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej 
prevencie a poradenstva (CPPPaP), po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych 
podmienok školy. 
 
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára 
o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením 
výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží 
riaditeľke školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa. 
 
Prijímanie cudzincov sa realizuje podľa § 146 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Konanie prijímacích skúšok v 2. kole v termíne 22. jún 2021 
 
O konaní prijímacích skúšok v tomto termíne rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade a toto rozhodnutie zverejní do 4. júna 2021. 
 
 
V prípade, že v prijímacom konaní nastanú nepredvídateľné skutočnosti, budú operatívne riešené 
dodatkom k týmto kritériám, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke školy a na nástenke 
oznamov školy. 
 
 
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v zmysle rozhodnutia ministra z 26.01.2021 do  
20. mája 2021 na nástenke oznamov školy a na internetovej stránke školy 
https://www.gymradbn.edupage.org. 
 
Prijatí žiaci, ktorí nedoručia Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium v stanovenom 
termíne do 25. mája 2021 (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole), budú z poradia vyradení.  
Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.  
Informácia o termíne a spôsobe konania zápisu na štúdium bude prílohou rozhodnutia o prijatí 
zaslaného zákonnému zástupcovi žiaka na adresu uvedenú v prihláške na štúdium. 
 
UPOZORNENIE: Trieda sa neotvorí, ak počet úspešných uchádzačov bude menší ako 17 v zmysle 
§ 33 ods. 7 písm. a) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 11.02.2021 a v rade školy dňa 25.02.2021.
  
 
 
V Bánovciach nad Bebravou    RNDr. Elena Kacvinská 
Dňa 26.02.2021                     riaditeľka školy 
 
 


