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Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka 

 

PODMIENKY PRIJATIA A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

študijný odbor 7902 J gymnázium  

pre školský rok 2023/2024 

  

 

V súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a  po prerokovaní  v pedagogickej rade dňa 26.01.2022 riaditeľka školy 

určila formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole a stanovila jednotné kritériá  

na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre žiakov do prvého 

ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium - štvorročné štúdium pre školský rok  

2023/2024. 

 

 

1. POČET ŽIAKOV  

 

 Podľa § 65 ods. 1 riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy,  

po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno 

prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok do 31. marca 

na webovom sídle školy.  

 Školský vzdelávací program má vzdelávanie bez zamerania. Profilovať sa môžu žiaci 

vo štvrtom ročníku prostredníctvom výberu z ponuky povinne voliteľných predmetov.  

 Školský vzdelávací program ponúka štúdium s rozšíreným vyučovaním biológie, 

cudzieho jazyka, dejepisu, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, 

občianskej náuky a slovenského jazyka a literatúry.  

 

 

2.  TERMÍNY PRE ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM 

 

 V súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR určí termíny konania prijímacích skúšok na svojom webovom 

sídle.  

 Do 06. júna  podľa § 66 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. zverejní riaditeľka školy  

po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích 

skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého 

ročníka. 

 Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať  

do tried prvého ročníka sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok.  

 Riaditeľka gymnázia pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní  

pred termínom ich konania. 
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3. PODMIENKY PRIJATIA 

 

 Prihlásiť sa môže každý žiak v súlade s ustanoveniami Zákona č. 245/2008 Z. z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom 

termíne  podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu, doručovacia adresa: 

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka. EDUID školy: 100007327. 

 Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť 

prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) 

školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho konania. 

 Podľa § 62 ods. 12 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov podmienkou prijatia uchádzača  

na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.  

 Súčasťou prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 sú písomné prijímacie 

skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v trvaní 45 minút. 

Matematika je bodovaná v rozsahu od 0 do 20 bodov, slovenský jazyk 

a literatúra od 0 do 20 bodov (maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, 

je 40).  

 Pre prijatie uchádzačov o štúdium je rozhodujúci ich prospech dosiahnutý v základnej 

škole, výsledky v externom testovaní zo slovenského jazyka a literatúry  

a z matematiky, výsledky prijímacích skúšok a v zmysle § 67 ods. 5 Zákona 245/2008 

Z. z. riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným 

riešiteľom predmetovej olympiády alebo súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, 

o ktorý sa uchádza.  

 Riaditeľka školy rozhodne o prijatí uchádzača, ak: 

a) úspešne vykonal prijímaciu skúšku,  

b) ak sa v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania umiestnil do daného 

miesta vrátane, ktoré bude určené pre daný školský rok. 

 V súlade s § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy pre žiakov  

so zdravotným znevýhodnením určí formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich 

zdravotné znevýhodnenie. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením v súlade s § 63 

ods. 5 pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou 

všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 

V súlade s § 63 ods. 6 uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú 

zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. Príslušné doklady je 

zákonný zástupca uchádzača povinný doložiť s prihláškou na štúdium. 

 

 

4. SPOLOČNÉ USTANOVENIA O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH 

 

Uchádzač je vylúčený z prijímacej skúšky, ak: 

 sa nezúčastnil písomnej prijímacej skúšky a do začiatku skúšky - najneskôr v deň 

konania prijímacej skúšky on ako plnoletý alebo jeho zákonný zástupca neoznámi 

dôvod neúčasti na prijímacej skúške (§ 66 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

 pri písomnej skúške používa nepovolené pomôcky alebo aktívne komunikuje s iným 

uchádzačom, 
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 neodovzdá písomnú prácu v súlade s pokynmi učiteľa, ktorý vykonáva dozor, 

 svojím správaním narušuje priebeh skúšky do takej miery, že znemožňuje pracovať 

iným uchádzačom. 

 

Uchádzač úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak z oboch predmetov samostatne, teda 

rovnako z predmetu matematika, ako i z predmetu slovenský jazyk a literatúra 

dosiahne na prijímacej skúške úspešnosť najmenej 25%. 

 

Ak na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa neuskutoční niektorá 

časť prijímacieho konania pre daný školský rok, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť 

žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

V prípade, že sa niektoré kritérium nebude dať použiť pre niektorého žiaka, kritérium sa 

vypúšťa. Avšak ak sa niektorí z uchádzačov nezúčastnia externého testovania, dané kritérium 

sa nevypúšťa pre uchádzačov, ktorí v externom testovaní  v každom vyučovacom predmete 

samostatne dosiahnu úspešnosť najmenej 90 % a budú prijatí na štúdium bez vykonania 

písomných prijímacích skúšok.  

Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

„absolvoval,“ nahradí sa toto hodnotenie z daného predmetu z najbližšieho roka alebo 

polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.   

 

 

5. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

 

 Bez vykonania písomných prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí iba tí uchádzači, 

ktorí v súlade s § 65 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. (školského zákona) v externom 

testovaní v každom vyučovacom predmete samostatne  dosiahli úspešnosť najmenej 

90 % . Prijatým uchádzačom bude pridelený maximálny počet bodov, ktoré môže 

uchádzač získať za prijímaciu skúšku. 

 V prípade, že počet uchádzačov bude vyšší ako je možné prijať, pre prijatie 

uchádzačov o štúdium je rozhodujúci ich prospech dosiahnutý v základnej škole, 

výsledky externého testovania v danom roku, výsledky v súťažiach a predmetových 

olympiádach. V prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia. 

 

 

6. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE  S PRIJÍMACÍMI SKÚŠKAMI 

                      

A. BODOVANIE VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

 

 body sa vypočítajú z predmetov slovenský jazyk a literatúra (SJL) a matematika 

(MAT), 

 priemer sa vypočíta osobitne za druhý polrok ôsmeho ročníka a prvý polrok deviateho 

ročníka z vyučovacích predmetov: vyučovací jazyk, prvý cudzí jazyk, dejepis, 

geografia, matematika, biológia, fyzika, chémia,    

 bodovanie priemeru za druhý polrok ôsmeho ročníka a prvý polrok deviateho 

ročníka: 

 1,00  17 bodov 

 1,01 - 1,12  15 bodov 

 1,13 - 1,25  13 bodov 

 1,26 - 1,38  11 bodov 

 1,39 - 1,51   9  bodov 

 1,52 - 1,64   7  bodov 

 1,65 - 1,77   5  bodov 
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 1,78 - 1,90   3  body 

 1,91 - 2,00   1  bod 

 

 známka z MAT  za prvý polrok deviateho ročníka  

 výborný  3 body 

 chválitebný 1 bod 

 známka zo SJL za prvý polrok deviateho ročníka  

 výborný 3 body 

 chválitebný  1 bod 

 

B. BODOVANIE VÝSLEDKOV V EXTERNOM TESTOVANÍ V KAŽDOM 

VYUČOVACOM PREDMETE SAMOSTATNE 

 

 90%  a viac  10 bodov 

  83% - 89%    9 bodov 

  76% - 82%    8 bodov 

  69% - 75%    7 bodov 

  62% - 68%    6 bodov 

  55% - 61%    5 bodov 

  48% - 54%    4 body 

  41% - 47%    3 body 

  34% - 40%   2 body 

  27% - 33%   1 bod  

 

C. BODOVANIE VÝSLEDKOV PÍSOMNÝCH  PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK 

 

 Obsahom písomných testov je učivo základnej školy podľa vzdelávacích štandardov 

štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole ISCED 2. 

 Maximálny počet bodov v písomnom teste z matematiky je 20 bodov. 

 Maximálny počet bodov v písomnom teste zo slovenského jazyka a literatúry je 20 

bodov. 

 

Maximálne počty bodov za študijné výsledky, externé testovanie a výsledky prijímacích 

skúšok : 

 

Uchádzač môže dosiahnuť nasledovné počty bodov: 

 priemerný prospech na konci ôsmeho ročníka základnej školy  17 bodov 

 priemerný prospech na polroku deviateho ročníka základnej školy  17 bodov 

 známka z matematiky za prvý polrok deviateho ročníka    3 body 

 známka zo slovenského jazyka a literatúry za prvý polrok  

 deviateho ročníka     3 body 

 výsledky externého testovania zo slovenského jazyka a literatúry  10 bodov 

 výsledky externého testovania z matematiky     10 bodov 

 písomný test z matematiky    20 bodov 

 písomný test zo slovenského jazyka a literatúry    20 bodov 

 

                                                                             CELKOM  100  bodov 

 

D. BODOVANIE VÝSLEDKOV V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH 

Z BIOLÓGIE, CUDZIEHO JAZYKA, DEJEPISU, GEOGRAFIE, CHÉMIE, 

INFORMATIKY, MATEMATIKY, SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 
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A SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, KTORÉ UCHÁDZAČ DOSIAHOL 

INDIVIDUÁLNE  

  

 1. miesto v celoslovenskom kole 10 bodov 

  2. miesto v celoslovenskom kole   9 bodov 

  3. miesto v celoslovenskom kole   8 bodov 

 úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole   4 bodov 

 

 1. miesto v krajskom kole   7 bodov 

  2. miesto v krajskom kole   6 bodov 

  3. miesto v krajskom kole   5 bodov 

 úspešný riešiteľ v krajskom kole   3 body 

 

 1. miesto v okresnom kole   4 bodov  

  2. miesto v okresnom kole    3 bodov 

  3. miesto v okresnom kole    2 body  

 úspešný riešiteľ v okresnom kole   1 bod 

    

Výsledky v jednotlivých predmetoch a kolách sa sčítajú a v celkovom súčte môže žiak získať 

najviac 20 bodov. Výsledky športových, kolektívnych, korešpondenčných a iných súťaží sa 

neberú do úvahy.   

 

E. PORADIE PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM 

 

Pri určovaní poradia pre prijatie na štúdium sa sčítajú body, ktoré uchádzač dosiahol. 

Maximálny počet bodov je 120 za dosiahnutie výchovno-vzdelávacích výsledkov v základnej 

škole, za externé testovanie, za výsledky prijímacích skúšok a za umiestnenia v súťažiach a 

olympiádach. 

Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa po aplikovaní uvedených kritérií umiestnia celkovo do 

vopred určeného počtu v poradí uchádzačov. Počet prijatých na základe prijímacích skúšok 

bude upravený podľa počtu zapísaných žiakov, ktorí splnili kritérium na prijatie bez 

prijímacích skúšok.  

 

V prípade rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači v tejto postupnosti: 

 žiak, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť podľa § 67 ods. 3  (doklad musí byť 

doložený pri prihláške), 

 žiak s lepším priemerom z priemerov za druhý polrok ôsmeho ročníka a prvý polrok 

deviateho ročníka, 

 žiak, ktorý dosiahol lepšie výsledky v externom testovaní, 

 žiak, ktorý bol v základnej školy úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo 

víťazom súťaže a umiestnil sa na 1. – 3. mieste v okresnom, krajskom a 

celoslovenskom kole (doklad o umiestnení musí byť doložený pri prihláške, pričom 

takýmto dokladom je kópia diplomu z danej súťaže) podľa § 67 ods. 5, 

 v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia. 

V súlade s § 66 ods. 8, uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť  

na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka gymnázia náhradný termín 

najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač 

alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke gymnázia najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky. Riaditeľka v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých 

prijíma do prvého ročníka. 
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7. VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ  

 

 Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky v súlade  

s § 65 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr 7 dní pred termínom konania 

prijímacích skúšok.  

 Riaditeľka školy podľa § 68 ods. 1 zverejní na výveske školy a na webovom sídle 

školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom 

a zverejnenom ministerstvom školstva. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov 

s vopred pridelením číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov 

získaných  

pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne 

alebo neúspešne.  

 Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí v súlade s § 68 

ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávania v strednej škole, uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie  

na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa § 68 ods. 3; 

ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené 

v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. 

 Každý účastník prijímacieho konania je povinný doručiť na školu potvrdenie 

o nastúpení, alebo nenastúpení žiaka na štúdium. 

 Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Toto odvolanie adresuje na riaditeľstvo školy. Adresa školy: 

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka. O odvolaní rozhoduje Žilinský 

samosprávny kraj, odbor školstva a športu v Žiline. 

  Zákonný zástupca maloletého uchádzača, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí  

pre nedostatok miesta a naďalej má záujem o prijatie na štúdium na gymnáziu, podá 

odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky školy. Autoremedúrou (zmenou rozhodnutia 

o neprijatí  na rozhodnutie o prijatí) môže byť takýto uchádzač na základe uvoľneného 

miesta z dôvodu doručenia potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorý dostal 

rozhodnutie o prijatí, v poradí podľa poradovníka prijatý. Na uchádzačov, ktorí 

odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí nepodajú, sa pozerá tak, že o štúdium  

na gymnáziu nemajú záujem. 

 

 

8. ĎALŠIE PODMIENKY ŠTÚDIA 

 

 Žiaci si od prvého ročníka volia štúdium druhého cudzieho jazyka. Žiak si vyberá 

z ponuky: 

- nemecký jazyk, 

- ruský jazyk. 

 

 

9.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 Riaditeľka školy zverejní kritériá prijímacieho konania do 31. marca 2022  

na www.gturzovka.edupage.sk a na výveske pri vstupe do budovy gymnázia. 

 Všetky informácie o prijímacom konaní podávajú riaditeľka školy Mgr. Eva 

Lejtrichová (č.t.041/4353633) a Mgr. Danka Struharňanská (č.t. 0907568060). 
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V Turzovke dňa 26. 01. 2022 

 

                                                                                                       v.r.  Mgr. Eva Lejtrichová 

                                                                                                                                           

riaditeľka školy 


