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Kritériá na prijatie uchádzačov o 4 - ročné štúdium 

v školskom roku 2021 / 2022 

 

 

 Riaditeľstvo Gymnázia Ladislava Novomeského Senica v zmysle §62 -  §65 Zákona 

č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a po prerokovaní  pedagogickou radou a radou školy (per rollam)  zverejňuje podmienky prijatia 

uchádzačov na štvorročné štúdium pre školský rok 2021/2022. 

 
1. V školskom roku 2021/2022  prijmeme do 1. ročníka štvorročného štúdia v študijnom odbore 

7902 J  gymnázium 66 žiakov. 

 

 Kritériá  prijatia: 
 

a) Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium je riadne vyplnená  prihláška na štúdium na 

strednej škole (doručená do 8. apríla 2021 riaditeľovi ZŠ, do 16. apríla 2021 doručená 

na SŠ), získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 16 ods. 3písm. b) školského 

zákona a splnenie podmienok prijímacieho konania.  

b) Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná od 3. mája 2021 (1. termín) do 10. mája 

2021 (2. termín). 

 

Výsledné poradie uchádzačov sa určí podľa súčtu získaných bodov za výsledky na prijímacích 

skúškach,  za známky na  vysvedčení, pričom do úvahy sa berú známky koncoročného 

vysvedčenia za 7. ročník, polročného vysvedčenia za 8. ročník a polročného vysvedčenia za  9. 

ročník. Žiak môže ďalej získať body za úspešnú účasť na predmetových olympiádach. 

 

1. Body za výsledky na prijímacích skúškach: prijímacia skúška v prípade konania bude 

zo SJL a MAT, pričom žiak za každú písomnú skúšku môže získať maximálne 100 bodov. 
Úlohy na skúšku budú čerpané z doterajších Testovaní 9, prípadne to budú ich jednoduché 

modifikácie. Prijímacie skúšky sa budú konať v budove školy a čistý čas na vypracovanie úloh 

bude v každom predmete 45 minút. 

 

2. Body za známky na vysvedčení: 

a) povinné predmety – matematika a slovenský jazyk a literatúra, do celkového súčtu budú 

pridelené body za každú jednotku zo SJL a MAT po 3 body za každý ročník, čiže žiak získa 

maximálne 3.3 + 3.3 = 18 bodov. 

Za každú dvojku zo SJL a MAT získa žiak po 2 body za každý ročník.  

 

b) profilové predmety – prvý cudzí jazyk, do celkového súčtu budú pridelené body za každú 

jednotku po 3 body za každý ročník. Za dvojku z cudzieho jazyka získa žiak po 2 body za každý 

ročník. 
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c) doplnkové predmety – biológia, chémia, fyzika, dejepis, geografia, do celkového súčtu 

budú pridelené body za každý predmet samostatne po 2 body za každý ročník, ak mal žiak 

jednotku a po jednom bode za každý predmet a ročník, ak mal žiak dvojku. 

 

 

3. V prípade, že sa pri spracúvaní prihlášok uchádzačov zistí, že niektorý žiak nebol z jedného, 

prípadne viacerých predmetov hodnotený známkou, za tieto predmety sa nebudú 

započítavať body do celkového súčtu získaných bodov u všetkých uchádzačov. Ak sa takýto 

prípad vyskytne, škola bude uchádzačov a ich zákonných zástupcov informovať dodatkom, 

ktorý zverejní 20. 4. 2021 na svojej stránke https://sengym.edupage.org. 

 Nebudú sa započítavať body za známky koncoročného vysvedčenia za ôsmy ročník, kde 

je veľká pravdepodobnosť, že niektorí žiaci boli hodnotení slovne alebo „absolvoval“ , pretože 

sa obávame, že nedokážeme zachovať objektivitu pri prevode tohto hodnotenia na známky.  

 

 

4. Predmetové olympiády: do úvahy sa berú  predmetové olympiády organizované 

ministerstvom školstva (olympiáda zo SJL, cudzieho jazyka – ANJ, NEJ, RUJ,  FRJ, olympiády 

z predmetov dejepis, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, technická olympiáda 

a Pytagoriáda) , ak sa žiak  umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom 

kole. 

 

Umiestnenie musí byť doložené kópiou diplomu alebo výsledkovou listinou. 

 

Body za olympiády:  
a) olympiáda okresné kolo: 1. miesto  15 bodov, 2. miesto  12 bodov, 3. miesto  9 bodov, 

4.miesto 6 bodov, 5. miesto 3 body 

b) olympiáda krajské kolo: 1. miesto  20 bodov, 2. miesto  16 bodov, 3. miesto 12 bodov, 

4.miesto 9 bodov, 5. miesto 6 bodov  

 

c) Ak sa žiak umiestnil v predmetových olympiádach na prvých troch miestach 

v celoslovenskom kole, budú mu body pridelené nasledovne: 1. miesto  40 bodov, 2. miesto  30 

bodov, 3. miesto 20 bodov 

 

Ak má žiak umiestnenia vo viacerých olympiádach, získa body za každé umiestnenie. 

 

 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí uchádzačov: 

 zmenená pracovná schopnosť (doložená potvrdením posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia) 

 väčší počet bodov za bod č. 1 

 väčší počet bodov za bod č. 2 

 väčší počet bodov z určeného profilového predmetu 

 

Riaditeľka školy po zasadnutí prijímacej komisie  zverejní zoznam prijatých uchádzačov 

v nasledujúcej postupnosti: 
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a) Riaditeľka školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania, zverejní zoznam uchádzačov na stránke školy 

https://sengym.edupage.org a na výveske školy. 

 

 

b) Riaditeľka školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), resp. odoslaním prostredníctvom e-

mailu, poštou alebo do elektronickej schránky. Zákonný zástupca uchádzača do 25. mája 

2021 doručí škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie 

o nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém ZŠ, napr. 

EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu, poštou na adresu strednej 

školy, do elektronickej schránky školy alebo osobne na sekretariát školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

(prosíme uchádzačov uvádzať na prihláškach kontakt – mail aj  číslo telefonického 

kontaktu) 

 

 

 
 

 

V Senici 24. 2.  2021             RNDr. Iveta Petrovičová 

             riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

Prerokované  pedagogickou radou per rollam:  25. 2. 2021 

 

Na vedomie rade školy per rollam: 25. 2. 2021  

https://sengym.edupage.org/

