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Kritériá prijatia na  8 - 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 osemročné štúdium na školský rok 2021/2022. 

 

1. V školskom roku 2021/2022 otvoríme jednu triedu 1. ročníka gymnázia s osemročným 

vzdelávacím  programom v študijnom odbore 7902 J gymnázium. 

 

2. Do 1. ročníka osemročného gymnázia prijmeme 19 žiakov. 

 

3. Kritériá  prijatia: 

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

na strednej škole (doručená do 8. apríla 2021 riaditeľovi ZŠ a do 16. apríla 2021 na strednú 

školu). Uchádzač musí získať primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3písm. a) školského zákona, 

úspešne ukončiť piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splniť podmienky 

prijímacieho konania. 

  b) Všetci prihlásení uchádzači vykonajú prijímacie skúšky z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika v rozsahu učebných osnov 1. – 4. ročníka ZŠ a časti 5. ročníka. 

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

každom predmete 45 minút. 

Konanie  prijímacích skúšok :   3. máj 2021 – 1. termín 

           10. máj 2021 – 2. termín 

Na prihláške zákonný zástupca uvedie termín prijímacej skúšky, kontakt – mailovú adresu 

a telefonický kontakt. 

 

 c) Výsledné poradie uchádzačov sa určí podľa súčtu získaných bodov na prijímacej 

skúške zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, bodov za prospech na základnej 

škole a bodov za umiestnenie sa na prvých troch miestach v Pytagoriáde a v olympiádach  

vyhlásených MŠ v obvodnom a krajskom kole na základe priloženého dokladu. 

 Do úvahy sa bude brať priemer známok koncoročného  vysvedčenia za tretí ročník, 

polročného   vysvedčenia za štvrtý ročník a polročného vysvedčenia  za  piaty ročník bez 

výchovných predmetov, cudzieho jazyka a informatiky, predmetové olympiády a 

Pytagoriáda vyhlásené MŠVVaŠ SR za štvrtý a piaty ročník. 

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

prípadne viacerých predmetov hodnotený známkou, tieto predmety sa u všetkých uchádzačov 

nebudú započítavať do priemeru.  

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. 
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Nebude sa započítavať priemer známok koncoročného vysvedčenia za štvrtý 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.  

 

Bodové hodnotenie:  

 písomná prijímacia skúška zo SJL – maximálne 100 bodov 

 písomná prijímacia skúška z MAT  – maximálne 100 bodov 

 prospech: 1,0 – 1,1  10 bodov, 1,11 – 1,2   8 bodov, 1,21 – 1,3  6 bodov, 1,31 – 1,4   

      4 body, 1,41 – 1,5  2 body,  

 olympiáda obvodné kolo: 1. miesto  10 bodov, 2. miesto  8 bodov, 3. miesto  6 bodov 

olympiáda krajské kolo: 1. miesto  12 bodov, 2. miesto  10 bodov, 3. miesto  8 bodov  

 

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

 

  d) V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí uchádzačov: 

 znížená pracovná schopnosť (doložená potvrdením od lekára) 

 lepší prospech z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry v 1.polroku 5. ročníka 

ZŠ 

 lepší prospech z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry na konci 3. a v prvom 

polroku 4. ročníka ZŠ 

 väčší počet bodov z písomnej skúšky z MAT 

 väčší počet bodov z písomnej skúšky zo SJL 

 

 e) Riaditeľka školy po zasadnutí prijímacej komisie zverejní zoznam prijatých 

uchádzačov  a výsledné poradie uchádzačov na úradnej tabuli školy a na stránke školy 

https://sengym.edupage.org podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 20. mája 2021 

a prijatým uchádzačom zároveň oznámi termín, miesto a spôsob záväzného prihlásenia na 

štúdium. 

   

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. 

 

 

 

 

V Senici  24. 2. 2021      RNDr. Iveta Petrovičová 

            riaditeľka školy 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade per rollam:    25. 2. 2021 

Na vedomie rade školy: 25. 2 2021 
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