
Gymnázium Rajec, Javorová 5, 015 21 Rajec 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 
 

Študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-ruské)               

s 5-ročnou dĺžkou štúdia, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné všeobecné 

vzdelanie a ktoré si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 
 

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona 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 stanovuje riaditeľka školy kritériá na prijatie do 1. ročníka. Pre školský rok 2021/2022 je 

stanovený počet prijímaných žiakov 17 (1 trieda) pre študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne 

štúdium (slovensko-ruské). 

Prijímacie konanie pre štúdium v školskom roku 2021/2022 sa ďalej riadi zákonom NR SR č. 18/2018                

Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 

januára 2021 overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na 

vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční  

a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,  

b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.   

 
 

I. Predpoklady prijatia na vzdelávanie v prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022  

       Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 
 

Do prvého ročníka  študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko – 

ruské) môže byť prijatý žiak ak splnil podmienky prijímacieho konania: 
 

 nie je žiakom inej strednej školy, 

 doručí prihlášku v termíne stanovenom MŠVVaŠ SR 

 zúčastnil sa písomnej prijímacej skúšky, 

 úspešne ukončí 8. resp. 9. ročník ZŠ. 
 

II. Postup prijímacieho konania  
 

 Písomnú skúšku vykonajú všetci prihlásení uchádzači z testu všeobecných študijných predpokladov.                      

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné 

znevýhodnenie. 

1. Body za známky v základnej škole z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a jeden cudzí 

jazyk (ak má uchádzač dva cudzie jazyky, hodnotí sa ten, v ktorom mal lepší prospech) budú pridelené 

nasledovne:  

 pre uchádzačov z 9. ročníka:  z konca 8. ročníka a z polroku 9. ročníka.  

Ak bol žiak v uvedených klasifikačných obdobiach hodnotený „absolvoval“ alebo slovným 

hodnotením, do bodového hodnotenia sa mu započíta známka z najbližšieho klasifikačného 

obdobia, v ktorom bol hodnotený známkou za daný predmet a toto hodnotenie je uvedené na 

prihláške na štúdium.  

 pre uchádzačov z 8. ročníka:  z konca 7. ročníka a polroku  8. ročníka.  

Ak bol žiak v uvedených klasifikačných obdobiach hodnotený „absolvoval“ alebo slovným 

hodnotením, do bodového hodnotenia sa mu započíta známka z najbližšieho klasifikačného 

obdobia, v ktorom bol hodnotený známkou za daný predmet a toto hodnotenie je uvedené na 

prihláške na štúdium.  

  

Bodové hodnotenie: 

výborný (1)     3 body 

chválitebný (2)    2 body 

dobrý (3)     1bod  

dostatočný (4) a nedostatočný (5)         0 bodov 

 

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 18. 



2. Bodové hodnotenie za  prijímaciu skúšku  
 

Test všeobecných študijných predpokladov pozostáva z úloh, ktoré sú zamerané na slovnú zásobu, 

čítanie s porozumením, prácu s textom, prácu s údajmi (grafy, tabuľky) a analytické schopnosti (logické 

úlohy, rozpoznávanie analógií medzi pojmami, porovnávanie pojmov  a pod.). 
 

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 40.  

 

Úspešný je ten uchádzač, ktorý získal v prijímacej skúške najmenej 12 bodov. Neúspešný je uchádzač, 

ktorý získal v prijímacej skúške 11 bodov alebo menej. 
 

3. Bodové hodnotenie za súťaže 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole za hodnotené obdobie (5.- 8.ročník resp. 6.-9.ročník) v 

olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG 

alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za umiestnenie v okresnom kole získa 5 bodov, v krajskom 

kole 10 bodov. Maximálny počet bodov za toto kritérium je 10 bodov. 

 

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia nasledovne. Ak sa 

uchádzač umiestnil za hodnotené obdobie (5.- 8.ročník resp. 6.-9.ročník) na 1.-3. mieste v krajskom 

kole športovej súťaže registrovaného športového zväzu získava 5 bodov.  Maximálny počet bodov za 

toto kritérium je 5 bodov. 

 

3.3. Umelecký výkon 

Za umelecký výkon sa započítava za hodnotené obdobie (5.- 8.ročník resp. 6.-9.ročník) do celkového 

hodnotenia 5 bodov za reprezentáciu školy v okresnom a krajskom kole.  

A: za literárno-dramatickú činnosť  

B: za výtvarnú činnosť  

C: za hudobnú činnosť 

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 5 bodov. 

3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia nasledovne. 

Ak sa uchádzač zúčastnil za hodnotené obdobie (5.- 8.ročník resp. 6.-9.ročník) v národnom resp. 

medzinárodnom kole predmetovej olympiády (vymenované v bode 3.1.), získa za každú účasť 10 

bodov. Ak sa uchádzač umiestnil za hodnotené obdobie (5.- 8.ročník resp. 6.- 9.ročník) na 1.- 3. mieste 

v národnom a medzinárodnom kole športovej súťaže registrovaného športového zväzu získava 10 bodov 

za každé umiestnenie, resp.  ak sa uchádzač umiestnil za hodnotené obdobie (5.- 8.ročník resp. 6.-9. 

ročník) na 1.-3. mieste v národnom alebo medzinárodnom kole umeleckej súťaže (vymenované v bode 

3.3.) získava 10 bodov za každé umiestnenie.   Maximálny počet bodov za toto kritérium je 10 bodov. 

Pridelenie bodov je v kompetencii riaditeľky školy. 

Všetky potvrdenia o účasti na súťaži a umiestnení  je potrebné priložiť k prihláške a musia byť  

overené riaditeľom základnej školy, resp. originály doručené osobne (škola vyhotoví kópiu a tú 

následne overí) najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00. 
 

 

III. Kritériá prijatia uchádzačov na štúdium 
 

Na základe celkového súčtu bodov podľa bodu II. bude zostupne zostavené poradie uchádzačov. Pri rovnosti 

počtu bodov bude rozhodovať o poradí: 
 

1) znížená pracovná schopnosť žiaka (doložená rozhodnutím posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia),  

2) vyšší súčet bodov z prijímacej skúšky, 

3) vyšší súčet bodov za výsledky na základnej škole, 

4) vyšší súčet bodov za predmet cudzí jazyk 

5) v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia. 
    



    Prijatý bude každý uchádzač, ktorý: 

1) úspešne vykonal prijímaciu skúšku, 

2) v zozname uchádzačov o štúdium sa umiestnil do 17. miesta vrátane, 

3) v určenom termíne potvrdí nástup na štúdium, ak tak neurobí, bude zo zoznamu vyradený a miesto 

bude ponúknuté uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí, a ktorého zákonní zástupcovia podali 

odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.. 
 

       Uchádzač, ktorý v písomnej prijímacej skúške získa 11 bodov alebo menej nebude na štúdium prijatý.  
 

 

IV. Ostatné  informácie 
 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nebude môcť zúčastniť prijímacej skúšky v 

stanovenom termíne, bude určený náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške je zákonný zástupca 

uchádzača povinný oznámiť a osobne dokladovať na riaditeľstve školy najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky – pred začatím konania prijímacej skúšky. Počet prijatých žiakov bude znížený o počet ospravedlnených 

neprítomných uchádzačov.  

Na štúdium sa môže prihlásiť aj uchádzač, ktorému bola Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie diagnostikovaná integrácia. Uchádzač priloží vyjadrenie Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie k úprave podmienok pre písomné prijímacie skúšky, ktorých súčasťou 

je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  a spôsobilosti k štúdiu na  bilingválnom gymnáziu. 

Správu CPPPaP, kde je žiak/žiačka klientom, podáva rodič (zákonný zástupca) spolu so žiadosťou o úpravu 

prijímacej skúšky do 30.4.2021.          

 

Termín na rozhodnutie riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom 

sídle školy www.gymrajec.edupage.org alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.  

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém 

základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do 

elektronickej schránky je do 20. mája 2021.  

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení 

žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej 

školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej 

školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor 

potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium bude zverejnený na 

webovom sídle školy. 

 

Ak by počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy 1. ročníka v prvom kole nepresiahol počet 17, riaditeľka 

školy vyhlási druhé kolo prijímacieho konania. 

Informáciu o konaní resp. nekonaní druhého kola prijímacích skúšok zverejní riaditeľka školy v termíne 

stanovenom MŠVVaŠ SR .Kritériá pre prijímacie konanie v 1. kole sú platné aj pre 2. kolo. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy 

alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon doručené do strednej školy.  
 

Pri organizácii prijímacieho konania sa škola bude riadiť aktuálnymi odporúčaniami a usmerneniami 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú 

situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19. 

 

Kritériá boli prerokované pedagogickou radou a schválené riaditeľkou školy dňa 14.01.2021. 

 

 
     V Rajci 14.01.2021 

 

        

RNDr. Henrieta Melišová 

                  riaditeľka školy 

http://www.gymrajec.edupage.org/

