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INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 4-
ROČNÉHO A 8-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
GYMNÁZIA V TVRDOŠÍNE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA 4-ROČNÉ A 8-ROČNÉ 
ŠTÚDIUM 
Prijímanie uchádzačov do 1.ročníka pre školský rok 2010/2011 vychádza zo Zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení  neskorších predpisov (§ 62 až 68) , v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení  neskorších predpisov 
a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov.

4-ročné štúdium
1. Do prvého ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý 

získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho 
konania (Zákon 245/2008 –  školský zákon § 62 ods. 1).

2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 
školy. 

3. Podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. §63 ods. 2 podáva zákonný zástupca maloletého 
uchádzača základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive schválenom MŠ SR 
riaditeľovi základnej školy do 19. februára 2010  na štúdium, ktoré si vyžaduje overenie 
špeciálnych schopností, zručností –  4-ročné – športová trieda a do  9. apríla 2010 na 4-
ročné štúdium. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky.

4. Riaditeľ  základnej školy odošle prihlášku na naše gymnázium do 26. februára 2010 – pre 
odbor vyžadujúci overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania – športová trieda.

5. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku žiaka na tunajšie gymnázium  do 20. apríla 2010 
na ostatné študijné odbory. 

6. Termíny prijímacích skúšok sú:  I. termín:  10. máj 2010

                I. kolo                             II. termín:  13. máj 2010

8-ročné štúdium
1.  Do prvého ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý

     získal primárne  vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník 

      základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania (Zákon 245/2008 – školský 
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      zákon  § 62 ods. 2).

2.   Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 
školy. 

3.   Uchádzač môže byť prijatý len do prvého ročníka 8-ročného vzdelávacieho programu.

4.   Podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. §63 ods. 1, 2 podáva zákonný zástupca maloletého
      uchádzača základnej školy jednu z dvoch možných prihlášok na tlačive 
       schválenom MŠ SR riaditeľovi základnej školy  do 9. apríla 2010. Na prihláške 
      uvedie termín prijímacej skúšky.
5.   Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku žiaka na tunajšie gymnázium  do 20. apríla 2010. 
6.   Termíny prijímacích skúšok sú:  I. termín:   10. máj 2010

                                                         II. termín:  13. máj 2010

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA UCHÁDZAČOV NA VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM 
ROKU  2010/2011 STANOVENÉ ŠKOLOU:

Uchádzači o štúdium na gymnáziu nebudú konať prijímaciu skúšku, budú prijatí na 
základe týchto kritérií:

4-ročné štúdium  –  vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu – 
športová trieda:

Stanovený výkon :  1 trieda / 25 žiakov

 Výsledky overovania špeciálnych zručností.

 Priemerný prospech uchádzača pri výročnej klasifikácii v 6.-8. ročníku a polročnej 
klasifikácii v 9. ročníku základnej školy.

 Výsledky monitoru.

 Umiestnenia uchádzačov na okresných, krajských, celoštátnych súťažiach.

 Celkový priemer prospechu v profilujúcich predmetoch SJL, MAT.

4-ročné štúdium : 

Stanovený výkon:  1 trieda / 30 žiakov
 90% úspešnosť v každom predmete pri testovaní vedomostnej úrovne žiakov 9. ročníka 

základnej školy.

 Priemerný prospech uchádzača pri výročnej klasifikácii v 6.-8. ročníku a polročnej 
klasifikácii v 9. ročníku základnej školy.
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 Výsledky monitoru.

 Umiestnenia uchádzačov na okresných, krajských, celoštátnych súťažiach.

 Celkový priemer prospechu v profilujúcich predmetoch SJL, MAT.

8-ročné štúdium

Stanovený výkon : 1 trieda / 20 žiakov

 Prospech uchádzača pri výročnej klasifikácii v 1.-4. ročníku a polročnej klasifikácii              v 
 5. ročníku základnej školy.

 Umiestnenia uchádzačov na okresných, krajských, celoštátnych súťažiach.

 Celkový priemer prospechu v profilujúcich predmetoch SJL, MAT.

V Tvrdošíne, 25. 01. 2010

Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium
Športová trieda so štvorročným vyučovacím cyklom

I. kolo

Stanovený výkon: 1 trieda / 25 žiakov.
Termíny prijímacích skúšok : 
I. časť :  26. marec a  9. apríl 2010
II. časť : I. termín :  10. máj 2010 (pondelok)

  II. termín :  13. máj 2010 (štvrtok)

Kritéria pre prijímanie žiakov pre školský rok 2010/2011 na 4-ročné štúdium – športová 
trieda (č. odboru 7902 5 00).

Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011 vychádza zo Zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení  neskorších predpisov (§ 62 až 66), v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení  neskorších predpisov 
a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov.
Riaditeľstvo gymnázia v Tvrdošíne bude prijímať uchádzačov na základe týchto kritérií:
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Prijímacie konanie sa skladá z dvoch častí:
I. časť :
Overovanie špeciálnych schopností, zručností v súlade s § 65 ods. 7 a § 66 
ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa bude konať v termínoch 
26. marec 2010 (piatok) a 9. apríl 2010  (piatok).

Predpoklady: dobrý zdravotný stav
Spôsob overovania špeciálnych schopností, zručností: testy všeobecnej 
pohybovej zdatnosti. 
Disciplíny:  člnkový beh, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, 
vytrvalostný test.

Výsledky overovania špeciálnych schopností, zručností – maximálne 40 
bodov.

II. časť :

Vedomostná časť :
V súlade s §66 ods. 3 a 4 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) riaditeľstvo 
gymnázia bude prijímať uchádzačov o štúdium pre školský rok 2010/2011 
bez prijímacích skúšok na základe týchto kritérií :

1. Priemerný prospech uchádzača pri výročnej klasifikácii v 6.-8. ročníku a polročnej 

     klasifikácii v 9. ročníku základnej školy.

     Uchádzač môže maximálne (odstupňované podľa priemeru) získať 30 bodov. 

2. Výsledky celoplošného testovania žiakov deviatych ročníkov (odstupňované podľa 
     získaných bodov) .
     Uchádzač môže získať maximálne 15 bodov.
     V prípade, že uchádzač neabsolvoval toto testovanie, získa 15 bodov za prospech
     v profilových predmetoch – SJL, MAT (pri výročnej klasifikácii v 6.-8. ročníku 
     a pri polročnej klasifikácii v 9. ročníku). 

3.  V súlade s § 67 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) môže získať za 
      úspešnosť v súťažiach a olympiádach maximálne 15 bodov.

Po absolvovaní I. časti (overovanie špeciálnych schopností, zručností) všetci uchádzači 
postupujú do II. časti (vedomostná časť). Súčet bodov obidvoch častí určí poradie 
uchádzačov.
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Poznámka : 
Výsledky a ukončenie prijímacieho konania je časovo závislé na výsledkoch celoplošného 
testovania deviatakov.

Pre potreby práce s počítačom budú body prerátané na percentá.

Kritéria boli prerokované a odsúhlasené na zasadnutí pedagogickej rady  dňa 25. 01. 2010.

RNDr. Anna Namislovská
    riaditeľka školy
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