GYMNÁZIUM
Jesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové Mesto
www.gymknm.sk, e-mail: riaditel@gymknm.sk

KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka
na štvorročné štúdium
pre školský rok 2021/2022
Riaditeľka školy Gymnázium, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste v súlade so zákonom
Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozhodnutím
ministra školstva č. 2021/10124:1-A1810 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na stredných
školách zo dňa 4. 1. 2021 ač.2021/10124:1 -A1810 zo dňa 26. 1. 2021 a po prerokovaní v pedagogickej
rade školy stanovuje nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru
7902 J gymnázium (štvorročné štúdium).
Počet tried a počet žiakov v školskom roku 2021/2022
Do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 možno prijať 44 žiakov do 2 tried v študijnom
odbore gymnázium, kód 7902 J, všeobecné zameranie; výchovno-vzdelávací proces sa realizuje
podľa štvorročného učebného plánu školského vzdelávacieho programu. Profilácia žiakov sa
uskutočňuje voľbou 4 voliteľných predmetov na konci 3. ročníka s celkovým počtom 12 hodín.
Informácie o školskom vzdelávacom programe sa nachádzajú na www.gymknm.sk, v časti dokumenty.
Počet prijatých žiakov v prijímacom konaní nemôže prekročiť stanovený počet.
Termíny prijímacieho konania
Prijatie uchádzačov si vyžaduje vykonanie písomnej prijímacej skúšky, ktorá sa bude realizovať
v dvoch termínoch:
3. mája 2021 (pondelok) o 8.15 hod
10. mája 2021 (pondelok) o 8.15 hod
V prípade potreby sa môže konanie písomnej prijímacej skúšky uskutočniť aj 4. mája 2021 a
11. mája 2021.
Podľa § 161 k zákona 245/2008 Z. z.
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s
ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob
ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Podľa § 150 ods. 8 pís. c zákona 245/2008 Z. z.
Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz
prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 90a) alebo ak v období školského
vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo
zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže
rozhodnúť o iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných

termínoch podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania
zápisov.
Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania
Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne, t. j.
do 16. apríla 2021, podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu podľa rozhodnutia ministra
z 26. 1. 2021.
Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo alebo mailový
kontakt.
Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej
skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského
poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.
O úpravu formy prijímacej skúšky pre žiaka so ŠVVP požiada zákonný zástupca žiaka na základe
odporúčaní školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP alebo CPPPaP). Písomnú
žiadosť zákonný zástupca predloží najneskôr do 28. 4. 2021. Súčasťou žiadosti je aktuálna správa z
diagnostického vyšetrenia.
Podmienky prijatia na štúdium
Do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač:
a) ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona – dokladom je
koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ, ktorého kópiu predloží žiak najneskôr v prvý
septembrový týždeň školského roku 2021/2022,
b) ktorý úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra
a matematika,
c) ktorý sa umiestnil na 1. - 44. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude zostavený
podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi v prijímacom konaní podľa
platných kritérií,
d) ktorý v prípade prijatia potvrdil svoj nástup na štúdium v stanovenom termíne.
Kritériá prijímacieho konania
Uchádzačovi budú pridelené body za písomnú časť prijímacej skúšky, za výchovno-vzdelávacie
výsledky, za prospech, za výsledky v súťažiach a v predmetových olympiádach.
1. Body za písomnú časť prijímacej skúšky
Za písomný test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (za každý predmet zvlášť) uchádzač
môže získať
matematika
max. 45 bodov
slovenský jazyk a literatúra
max. 45 bodov
Žiak vykoná úspešne písomné prijímacie skúšky, ak z každého predmetu písomnej prijímacej
skúšky dosiahne aspoň 9 bodov. Žiak vykoná úspešne písomné prijímacie skúšky, ak vykoná
úspešne písomnú prijímaciu skúšku z každého predmetu.
Maximálny počet bodov za toto kritérium je 90 bodov
2. Body za výchovno-vzdelávacie výsledky
Uchádzačovi budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie zo 7. a 8. ročníka
a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka z nasledovných predmetov: slovenský jazyk a literatúra,

matematika, anglický jazyk, biológia, dejepis, fyzika, chémia, geografia, občianska náuka
a informatika.
Ak uchádzač nebol v niektorom z uvedených klasifikačných období hodnotený známkou alebo
jeho výsledné hodnotenie bolo absolvoval/a z daného predmetu, budú mu body pridelené na
základe hodnotenia z posledného klasifikovaného obdobia, v ktorom mal žiak predmet hodnotený
známkou.
Známka
Predmet

1

2

3

SJL
MAT
ANJ
BIO
DEJ
FYZ
CHE
GEO
OBN
INF

3b
3b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b

1,5b
1,5b
0,5b
0,5b
0,5b
0,5b
0,5b
0,5b
0,5b
0,5b

0,5b
0,5b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b
0b

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 41 bodov
3. Body za prospech
Uchádzačovi budú pridelené body za priemer na koncoročnom vysvedčení 7. ročníka a
koncoročnom vysvedčení 6. ročníka. Ak žiak dosiahol priemer 1,00 (bez výchovných predmetov),
do celkového hodnotenia sa započítajú 4 body za každý školský rok, v ktorom tento priemer
dosiahol.
Maximálny počet bodov za toto kritérium je 8 bodov.
4. Body za výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach
4.1 Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7. ročníku až 9. ročníku v olympiáde
zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo
technickej olympiáde a Pytagoriáde.
Súťažné kolo
1. miesto 2. miesto 3. miesto
4.-5. miesto
Okresné
5
4
3
2
Regionálne
8
7
6
4
Body sa prideľujú len za jedno najvyššie umiestnenie v dvoch rozdielnych súťažiach.
4.2 Umelecký výkon
Za umelecký výkon sa započítajú do celkového hodnotenia body za reprezentáciu školy
v literárnej tvorivej činnosti, umeleckom prednese, výtvarnej tvorivej činnosti, hudobnej
činnosti, tanci.
Súťažné kolo
Okresné/obvodové
Krajské

1. miesto
4
7

Body sa prideľujú za jeden najlepší výsledok.

2. miesto
3
5

3. miesto
2
5

4.3 Športová súťaž alebo športová činnosť
Výsledok v športovej súťaži za 7., 8., 9. ročník.
Športy: atletika (ľubovoľná disciplína), basketbal, volejbal, plávanie, šach, zjazdové lyžovanie
alebo snowbording, klasické lyžovanie, skialpinizmus, biatlon, cezpoľný beh, orientačný beh,
florbal, hokej, futbal, moderná gymnastika, krasokorčuľovanie, jazdectvo, kanoistika alebo
ďalšia olympijská disciplína.
- individuálne športy 1. – 3. miesto
Súťažné kolo
1. miesto 2. miesto 3. miesto
Okresné/obvodové
3
2
1
Krajské
6
5
4

- kolektívne športy 1. – 3. miesto
Súťažné kolo
body za 1.-3. miesto
Okresné/obvodové
2
Krajské
4

Body sa prideľujú len za jeden najlepší výsledok.
4.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia v školskom roku 2019/2020, 2020/2021
a) umiestnenie na 1. – 3. mieste v celonárodnom kole – 10 bodov,
b) účasť v medzinárodnom kole – 10 bodov.
Body sa prideľujú len za jeden najlepší výsledok.
Maximálny počet bodov za kritérium výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach je 39
bodov.
Doklady o umiestnení v súťažiach uvedených v bode 4 predloží uchádzač najneskôr v deň
konania prijímacej skúšky na Gymnázium v Kysuckom Novom Meste. Kópie dokumentov musia
byť overené riaditeľom základnej školy, CVČ.
Body budú pridelené za najlepšie umiestnenia, v jednom type súťaže pridelíme body za najvyššie
umiestnenie.
Ak podklady o súťaži nebudú predložené v stanovenej lehote a určeným spôsobom, škola
nepridelí uchádzačovi príslušné body. Tým uchádzač stráca nárok na zohľadnenie
nezdokladovaných výsledkov, aj keby ich dokladoval dodatočne.
Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač v prijímacom konaní, je 178.
5. V prípade rovnosti bodov medzi dvoma alebo viacerými uchádzačmi o lepšom umiestnení
rozhodne kritérium v uvedenom poradí:
 podľa § 67 ods. 3 zákona č.245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý
uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú
pracovnú schopnosť. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti uchádzač odovzdá spolu
s prihláškou,
 vyšší počet bodov z písomných testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky,
 lepší výsledok v teste z matematiky,
 lepší výsledok v teste zo slovenského jazyka a literatúry,
 vyšší počet bodov za kritérium 2.

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV A ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV
1. Poradie uchádzačov bude zverejnené na dverách školy a taktiež na webovej stránke školy
www.gymknm.sk najneskôr do 13. mája 2021.
2. Riaditeľka školy vydá rozhodnutie uchádzačom podľa výsledkov prijímacieho konania. Termín na
doručenie rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí/neprijatí na základe výsledkov prijímacieho konania
zákonnému zástupcovi je do 20. mája 2021 formou naskenovaním tlačiva prostredníctvom e-mailu
alebo poštou alebo prostredníctvom informačného systému základnej školy alebo do elektronickej
schránky.
3. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na strednú školu je potrebné doručiť zákonným
zástupcom 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 je uvedený v prílohe na www.gymknm.sk/uchadzaci/informacie-o-konani.
4. Podrobnosti zápisu môže riaditeľ školy upraviť na základe vtedy aktuálnych pokynov ministra
školstva, vedy výskumu a športu. Aktuálne informácie budú zverejnené na www.gymknm.sk.
5. Rodič, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a má naďalej záujem o štúdium
na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste, podá odvolanie proti rozhodnutiu. Ak neodovzdajú
„potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium“ žiaci, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí, a tým sa uvoľní
miesto, budú autoremedúrou (zmenou rozhodnutia o neprijatí na rozhodnutie o prijatí) vybavené
odvolania v poradí podľa poradovníka. Na žiakov, ktorí nepodajú odvolanie proti rozhodnutiu o
neprijatí, sa pozerá tak, že sa rozhodli pre štúdium na inej škole a o štúdium na Gymnáziu
v Kysuckom Novom Meste už nemajú záujem.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto skutočnosť jeho
zákonný zástupca najneskôr nasledujúci deň po termíne konania skúšky do 12.00 hod. a priloží
potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný termín prijímacej skúšky.
2. Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia platia len v školskom roku,
pre ktorý sa prijímacie skúšky vykonali.
3. Zákonný zástupca uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium
prostredníctvom školy do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní uchádzača rozhodne
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
4. Riaditeľka školy zverejní informáciu o konaní, resp. nekonaní ďalšieho termínu prijímacích
skúšok do 6. júna 2021. Kritériá pre prijímacie konanie v ďalšom termíne sú rovnaké ako pre
prijímacie skúšky v májovom termíne.
Podľa §65 ods. 2, 3 zákona 245/2008 Z. z. boli kritériá prerokované pedagogickou radou dňa
25. 2. 2021.
V Kysuckom Novom Meste 25. 2. 2021
Mgr. Jana Pieronová
riaditeľka

