
 

 
Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia 

na školský rok 2023/2024 
 
 
V zmysle zákona Národnej rady SR č. 245/2008 (školský zákon)  a zákona č. 71/1967 Zb.             

o správnom konaní v znení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou dňa 

27.01.2022 a následnom aktualizovaní a prerokovaní pedagogickou radou dňa 10.10.2022 

riaditeľ školy (EDUID školy: 100002395) stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov o štúdium 

nasledovne:  

 

 Prijatie uchádzačov si vyžaduje vykonanie písomnej prijímacej skúšky, ktorá sa 

uskutoční v dvoch termínoch:  

a) v prvom termíne 4. mája 2023   

 

b) v druhom termíne 9. mája 2023   

 
 Prijímacia skúška pozostáva z dvoch písomných testov z predmetov slovenský jazyk a 

literatúra a matematika. Časový limit na vypracovanie testu zo slovenského jazyka 
a literatúry je 45 minút a z matematiky je 60 minút. Čistý čas trvania prijímacej 

skúšky je 105 minút. Medzi jednotlivými testami bude 15 minútová prestávka.  

 
 Obsahom prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky bude 

učivo základnej školy v súlade s príslušnými vzdelávacími štandardmi týchto 

predmetov.  
 

 V prípade uchádzačov so zdravotným znevýhodnením je potrebné pripojiť k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor 

vzdelávania.  

 

 V prípade integrovaných uchádzačov je potrebné pripojiť k prihláške správu z 

diagnostického vyšetrenia žiaka vykonanú zariadením poradenstva a prevencie (nie 

staršiu ako 2 roky), na základe ktorej im budú podmienky prijímacej skúšky upravené 

v súlade s ich individuálnymi potrebami. 

 

 Uchádzač môže za každú časť písomnej prijímacej skúšky získať 50 bodov. Maximálny 

počet dosiahnutých bodov je 100.  
 

 Uchádzač vyhovie podmienkam prijatia, pokiaľ z každého predmetu prijímacej 
skúšky získa najmenej 20 bodov. 

  

 V prípade rovnosti bodov: 

a) sa uprednostní uchádzač so ZPS (§ 67 ods. 3 školský zákon), 

b) rozhodovať bude lepší výsledok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry,  



c) rozhodovať bude vyšší počet bodov za štruktúrovanú najviac bodovo 

ohodnotenú úlohu z matematiky, 

d) rozhodovať bude lepší výsledok z doplňovačky zo slovenského jazyka a 

literatúry.  

 

 Uchádzač nevyhovie podmienkam prijatia, pokiaľ nezíska z každého predmetu 

prijímacej skúšky najmenej 20 bodov. V takomto prípade, keďže nebola splnená nutná 

podmienka prijatia, nie je možné uchádzača zapísať na štúdium ani v prípade posunutia 

poradia úspešných uchádzačov. 

 

 Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, oznámi 

túto skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hod. a 

priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľovi školy, ktorý určí náhradný termín 

prijímacích skúšok.  

 

 Riaditeľ školy zverejní vo vývesnej skrinke pri hlavnom vchode gymnázia a na 

internetovej stránke školy gypy.edupage.org zoznam uchádzačov podľa výsledkov 
prijímacieho konania  dňa 19.05. 2023. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle 

zákona osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude 

uchádzačovi pridelený. 

 

 Zákonný zástupca uchádzača, ktorý bol prijatý na vzdelávanie, najneskôr do troch 
pracovných dní, t.j. do 24.05.2023 od zverejnenia výsledkov prijímacieho konania, 

písomne potvrdí riaditeľovi gymnázia jeho prijatie (zápis) na vzdelávanie. 

 
 Proti rozhodnutiu riaditeľa gymnázia o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača 

odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 

 Pri zápise na štúdium si prijatý uchádzač volí povinne voliteľné predmety – náboženskú 

výchovu alebo etickú výchovu. Zadeliť zapísaných žiakov do skupín na druhý cudzí 
jazyk je v kompetencii školy v závislosti od jej personálnych a organizačných 
možností.  

 

 

 

 V Piešťanoch 05.10. 2022    Mgr. Radim Urban 

              riaditeľ školy 

 

 

 
 


