
KRITÉRIÁ  NA PRIJÍMACIE KONANIE NA 
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM GYMNÁZIA             

V PARTIZÁNSKOM v roku 2021 
 

Termín prijímacej skúšky: 1. termín: 3. – 4. máj 2021 

                                                2. termín: 10. – 11. máj 2021 

 

Pri písomných testoch sa bude dodržiavať Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia. 

Organizačné pokyny k prijímaciemu konaniu budú v pozvánke na prijímacie pohovory a zverejnené          

na www.gympe.sk . 

Počet prijímaných žiakov: 20 

 

Kritériá prijatia na štúdium: 

Všetci žiaci robia prijímaciu skúšku. Po prijímacej skúške bude prijatý žiak, ktorý úspešne vykonal 

prijímaciu skúšku a umiestnil sa v poradí na 1. -  20. mieste, pritom prijatý žiak, ktorý neodovzdá zápisný 

lístok v danom termíne, bude z daného zoznamu vyradený. 

Žiak môže získať za písomnú skúšku z matematiky maximálne 50 bodov, za písomnú skúšku                      

zo slovenského jazyka a literatúry maximálne 50 bodov. Výsledné poradie žiakov zostavíme podľa 

dosiahnutých bodov za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.  

 

Pri rovnosti počtu bodov uprednostníme uchádzača:  

1. so zníženou pracovnou schopnosťou;  

2. s lepším súčtom známok zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy, 

prírodovedy v 4. ročníku na konci školského roka a zo slovenského jazyka a literatúry, 

matematiky, dejepisu, zemepisu a prírodopisu v I. polroku  5. ročníka. Ak klasifikácia 

predmetov bude slovná, berie sa z daného predmetu koncoročná známka zostupne z nižších 

ročníkov. 

 

Žiak neuspel na prijímacej skúške, ak aspoň z jedného predmetu nevykonal skúšku úspešne. Podmienkou 

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

podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 5. ročníka ZŠ v príslušnom školskom roku .  

 

Kritérium na úspešné vykonanie skúšky, obsah, forma a rozsah skúšky. 

Žiak vykoná úspešne skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, ak dosiahne 15 a viac bodov z 50 možných 

bodov. Obsah skúšky bude zostavený podľa učebných osnov základnej školy. Skúška bude pozostávať z testových 

úloh a z doplňujúceho cvičenia. Čas na riešenie je 50 minút. 

http://www.gympe.sk/


Žiak vykoná úspešne skúšku z matematiky, ak dosiahne 15 bodov a viac z 50 možných bodov. Obsah 

skúšky bude zostavený podľa osnov základnej školy. Skúška bude pozostávať z testových úloh. Čas         

na riešenie je 50 minút. 

Do výslednej tabuľky  započítame prémiové body za výsledky v olympiádach a súťažiach: 

1. – 3. miesto úspešný riešiteľ v okresnom  kole matematickej olympiády alebo  Pytagoriády    

v 5. ročníku ZŠ  5 bodov 

1. – 3. miesto úspešný riešiteľ minimálne okresného kola biologickej, geografickej a dejepisnej 

olympiády v 5. ročníku ZŠ  3 body 

1. – 3.   miesto v okresnom kole olympiád v cudzom jazyku v 5. ročníku ZŠ  3 body 

1. – 3. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov Zvolen (Štúrov a Dubčekov rétorický 

Uhrovec) v 5. ročníku ZŠ  3 body 

1. – 3. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v 5. ročníku ZŠ 3 body 

1. – 3. miesto v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko v 5. ročníku ZŠ  3 body 

Kritériá pre prijímanie zdravotne znevýhodnených žiakov 

Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného žiaka môže riaditeľa školy do 30. 4. 2021 písomne 

požiadať o zohľadnenie zdravotného znevýhodnenia, resp. o umožnenie požívania kompenzačných 

pomôcok v prijímacom konaní, pričom priloží písomné odborné vyjadrenie poradenského zariadenia, 

ktoré žiak navštevuje, prípadne základná škola potvrdí, že sa jedná o žiaka so ŠVVP, ktorý vyžaduje 

kompenzačné pomôcky a uvedie ktoré. 

Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka a písomného odborného vyjadrenia poradenského zariadenia, po posúdení 

materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. 

Ak zákonný zástupca žiaka, ktorý má poradenským zariadením diagnostikované špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, chce, aby jeho dieťa bolo integrovane vzdelávané, pri zápise predloží riaditeľovi 

školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie žiaka.     

Integrovaní žiaci môžu mať predĺžený čas na riešenie úloh, v prípade potreby max. o 10 minút. 

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. 

 

V prípade, že sa nebudú prijímacie skúšky vykonávať prezenčne, škola dodatočne vypracuje kritériá 

prijímania žiakov. 

 

V Partizánskom  02. 02. 2021            Mgr. František Štetiar  

               riaditeľ školy 


