
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA  
NA GYMNÁZIUM VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERSKÉHO V PRIEVIDZI 

(štvorročné štúdium) 

 

Ponúkame triedy všeobecné a špeciálne (spoločenskovedná, jazyková, prírodovedná). 
Špeciálne triedy sa otvoria iba v prípade dostatočného záujmu zo strany študentov, inak je 
študent prijatý automaticky do triedy všeobecnej. O zaradení do konkrétnej triedy sa 
rozhodne pri zápise. 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 rozhodol 
pre štvorročné štúdium prijať 180 žiakov do 6-tich tried. 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý 
iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 z. Z. o výchove a vzdelávaní (školského 
zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008, nie je žiakom inej 
strednej školy § 62 odst. 12 školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho 
konania. Prijatím zákona č. 324/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.1. 2013, sú uchádzači o 
štúdium na Gymnáziu Vavrinca Benedikta  Nedožerského v Prievidzi prijímaní na základe  
vykonania prijímacej skúšky.  

1. termín prvého kola prijímacích skúšok bude 9. mája 2016 (pondelok). 2. termín prvého 
kola prijímacích skúšok bude 12. mája 2016 (štvrtok). Do 6. júna 2016 riaditeľka školy 
zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na 
nenaplnený počet miest.  

Žiak bude prijatý: 

1. Bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka 
základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

2. Na základe vykonania prijímacích skúšok, ak sa umiestni v poradí podľa počtu 
získaných bodov do limitu určeného zriaďovateľom školy.  

3. Prijímacie konanie – do úvahy berieme nasledovné kritériá:  
 Výsledky prijímacieho testu z matematiky a zo slovenského jazyka 

a literatúry. Žiak môže získať maximálne 50 bodov z matematiky a 50 bodov zo 
slovenského jazyka a literatúry. (aby žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, 
musí získať minimálne 25 bodov zo 100, pričom minimum z oboch predmetov je 5 
bodov – príklad : ak žiak získa z matematiky 0 bodov a zo slovenského jazyka 
a literatúry 25 bodov – nevyhovel, ak žiak získa z matematiky 5 bodov a zo 
slovenského jazyka a literatúry 20 bodov – vyhovel)) 

 Študijné výsledky zo základnej školy. Do celkového súčtu bodov sa započítava 
prospech z predmetov: slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, 
matematika, prírodopis, fyzika, chémia  -  za druhý polrok v 8. ročníku a prvý 
polrok v 9. ročníku základnej školy. Ak mal žiak na základnej škole dva cudzie 
jazyky a z oboch bol klasifikovaný, body získava za ten cudzí jazyk, z ktorého mal 
lepšie výsledky.  
Študijné výsledky uchádzačov zo základnej školy sa hodnotia nasledovne. Za 
každú jednotku na vysvedčení žiak získa 10 bodov, za každú dvojku 8 bodov, za 
každú trojku 4 body. Za štvorku body nezískava. 



 Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl z 
matematiky a slovenského jazyka a literatúry. (súčet získaných bodov 
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry – 1% = 1 bod) 
 Ak sa žiak nezúčastní testovania, nebudú mu zarátané žiadne body. 

 Umiestnenie v predmetových olympiádach. Za prvé miesto v okresnom alebo 
krajskom kole získa uchádzač 10 bodov, za druhé miesto 8 bodov a za tretie 
miesto 4 body. Ak sa zúčastnil na viacerých olympiádach, resp. vo viacerých 
kolách, do celkového súčtu bodov rozhodujúcich o prijatí sa mu započíta jedno 
najlepšie umiestnenie. 

 Počet prijímaných uchádzačov 
 

Na základe týchto kritérií sa spraví súčet bodov a následne poradovník prijatých 
uchádzačov, ktorí sú potom v zmysle platnej legislatívy pozvaní na zápis do 1. 
ročníka.  
 
 

 riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí podľa § 67 odst. 2 školského zákona prihliada 
aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium pre zvolený odbor 

 uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou zdravotnou schopnosťou, 
pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený 
odbor výchovy a vzdelávania 

 v prípade integrácie žiaka, je súčasťou prihlášky aktuálna správa o psychologickom, 
resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium  

 na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy 
pri prijímacej skúške a formu prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na zdravotné 
znevýhodnenie žiaka 

  zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou 
schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku 
strednej školy individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým 
materiálom žiaka nasledovné doklady: 
- písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej 
školy pre školský rok 2016/2017 
- individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol 
vzdelávaný na ZŠ 
- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení 
o štúdium 

 deti cudzincov, s trvalým pobytom na území SR budú prijímané za tých istých 
podmienok ako občania SR, podľa § 146 odst. 2 školského zákona      
 

Pri určovaní celkového poradia žiakov s rovnakým počtom bodov sa postupuje podľa 
pomocných kritérií, ktoré sa použijú v nasledovnom poradí:  

 rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej 
schopnosti uchádzača o štúdium, 

 väčší súčet bodov získaných na testoch pri prijímacích skúškach 
 dosiahnutie vyššieho súčtu bodov na sledovaných vysvedčeniach podľa 

predmetov v poradí matematika, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk. 
 väčší súčet bodov, ktoré žiak získal v celoslovenskom testovaní deviatakov 

základných škôl z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, 
 
 

 
 

V Prievidzi dňa 12. februára 2016.                              PaedDr. Eleonóra Porubcová 



                                                                          riaditeľka školy 
 
 

                               
 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA  

NA GYMNÁZIUM  VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERSKÉHO V PRIEVIDZI 

(osemročné štúdium  s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka) 

  Okresný úrad v Trenčíne po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 

zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov rozhodol vo veci počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka osemročného štúdia, 

pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017 prijať 30 žiakov do jednej triedy. 

 Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť 
prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) Zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 z. Z. o výchove a vzdelávaní (školského 
zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008 nie je žiakom inej 
strednej školy § 62 odst. 12 školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho 
konania. Prijatím zákona č. 324/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.1. 2013, sú uchádzači o 
štúdium na Gymnáziu Vavrinca Benedikta  Nedožerského v Prievidzi prijímaní na základe  
vykonania prijímacej skúšky. 

1. termín prvého kola prijímacích skúšok bude 9. mája 2016 (pondelok). 2. termín prvého 
kola prijímacích skúšok bude 12. mája 2016 (štvrtok). Do 6. júna 2016 riaditeľka školy 
zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na 
nenaplnený počet miest.  

 Prijímacie konanie – do úvahy berieme nasledovné kritériá:  

 Výsledky prijímacieho testu z matematiky a zo slovenského jazyka 
a literatúry. Žiak môže získať maximálne 50 bodov z matematiky a 50 bodov zo 
slovenského jazyka a literatúry. (aby žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, 
musí získať minimálne 25 bodov zo 100, pričom minimum z oboch predmetov je 5 
bodov – príklad : ak žiak získa z matematiky 0 bodov a zo slovenského jazyka 
a literatúry 25 bodov – nevyhovel, ak žiak získa z matematiky 5 bodov a zo 
slovenského jazyka a literatúry 20 bodov – vyhovel)) 

 Ak sa žiak nezúčastní prijímacích skúšok, nebude prijatý na štúdium na našej 
škole. 

  Koncoročné študijné výsledky zo základnej školy 3. a 4. ročníka, polročné 

študijné výsledky z 5. ročníka z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, 

dejepis, vlastiveda, matematika, prírodoveda.  

Študijné výsledky uchádzačov zo základnej školy sa hodnotia nasledovne. Za 

každú jednotku na vysvedčení žiak získa 10 bodov, za každú dvojku 8 bodov, za 

každú trojku 4 body. Za štvorku body nezískava. Ak mal žiak na základnej škole 

dva cudzie jazyky a z oboch bol klasifikovaný, body získava za ten cudzí jazyk, z 

ktorého mal lepšie výsledky. 

 Počet prijímaných uchádzačov. 



Na základe týchto kritérií sa spraví súčet bodov a následne poradovník prijatých 
uchádzačov, ktorí sú potom v zmysle platnej legislatívy pozvaní na zápis do 1. ročníka.  

 riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí podľa § 67 odst. 2 školského zákona prihliada 
aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium pre zvolený odbor 

 uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou zdravotnou schopnosťou, 
pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený 
odbor výchovy a vzdelávania 

 v prípade integrácie žiaka, je súčasťou prihlášky aktuálna správa o psychologickom, 
resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium  

 na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy 
pri prijímacej skúške a formu prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na zdravotné 
znevýhodnenie žiaka 

  zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou 
schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku 
strednej školy individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým 
materiálom žiaka nasledovné doklady: 
- písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej 
školy pre školský rok 2016/2017 
- individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol 
vzdelávaný na ZŠ 
- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení 
o štúdium 

 deti cudzincov, s trvalým pobytom na území SR budú prijímané za tých istých 
podmienok ako občania SR, podľa § 146 odst. 2 školského zákona      
 

 

Pri určovaní celkového poradia žiakov s rovnakým počtom bodov sa postupuje podľa 
pomocných kritérií, ktoré sa použijú v nasledovnom poradí:  

 rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej 
schopnosti uchádzača o štúdium 

 rozhodnutie školského psychológa  
 
 
 
 
 
 

V Prievidzi dňa 12. februára 2016.                             PaedDr. Eleonóra Porubcová 
                                                                          riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 


