
 

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka osemročného štúdia na školský rok 

2021/2022 

 
 

V zmysle zákona Národnej rady SR č. 245/2008 (školský zákon)  a zákona č. 71/1967 Zb.                

o správnom konaní v znení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou dňa               

08.02.2021 sú podmienky prijatia na školský rok 2021/2022 stanovené nasledovne:  

 

 Do prvého ročníka osemročného štúdia odboru 7902 J  gymnázium sa v  školskom roku 

2021/2022 prijíma 24 žiakov. 

 

 Prijímacie skúšky sa budú konať: 

a) v prvom termíne 3. mája 2021  a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov 

aj 4. mája 2021, 

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov 

aj 11. mája 2021. 

Uchádzač si vyberie len jeden z dvoch termínov. 

 

 Prijatie uchádzačov bez písomnej prijímacej skúšky nie je možné. 

 

 Prijímacia skúška pozostáva z dvoch písomných testov z predmetov slovenský jazyk             

a literatúra a  matematika. . Časový limit na vypracovanie testu zo slovenského jazyka 

a literatúry je 45 minút a z matematiky je 60 minút. Čistý čas trvania prijímacej 

skúšky je 105 minút. Medzi jednotlivými testami bude 15 minútová prestávka. 

 

 Ak zákonný zástupca uchádzača vopred doloží potvrdenie príslušného CPPP                            

o individuálnej integrácii a potrebe navýšenia časovej dotácie na vypracovanie testu, bude 

to žiakovi umožnené v súlade s diagnostikovaným stupňom integrácie a jeho 

individuálnymi potrebami. 

 

 Ak pôjde o hendikepovaného žiaka so ZPS a jeho zákonný zástupca požiada o špeciálne 

úpravy a pracovné pomôcky, bude to uchádzačovi umožnené. 

 

 Požiadavky na vedomosti z daných predmetov obsahujú učivo prvého až štvrtého ročníka 

ZŠ, vrátane prvého polroka 5. ročníka ZŠ. 

 

 Žiak môže za každú časť prijímacej skúšky získať 50 bodov. Maximálny počet 

dosiahnutých bodov je 100. 

 

 Žiak vyhovie podmienkam prijatia, ak získa z každého predmetu prijímacej skúšky 

najmenej 20 bodov z 50. Z úspešných uchádzačov sa zostaví poradie podľa získaných 

bodov. 

 

 Prijatých bude 24 prihlásených uchádzačov podľa poradia, ktorí úspešne vykonali 

obe časti prijímacej skúšky, t. j. z každého predmetu získali  najmenej 20 bodov z 50,          

a ktorí vykonajú zápis v určenom termíne. Na uvoľnené miesta po nezapísaných prijatých 

uchádzačoch o štúdium sa posunú žiaci podľa poradia úspešnosti na základe prijímacích 

kritérií (rozhodnutie o prijatí na štúdium sa v prípade nezapísania stáva neplatným). 

 



 

 V prípade rovnosti bodov: 

a) uprednostní sa uchádzač so ZPS (§ 67 ods. 3 školský zákon), 

b) rozhodovať bude lepší výsledok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry, 

c) rozhodovať bude vyšší počet bodov za štruktúrovanú najviac bodovo 

ohodnotenú úlohu z matematiky, 

d) rozhodovať bude lepší výsledok z doplňovačky zo slovenského jazyka. 

 

 Žiak nevyhovie podmienkam prijatia, ak získa aspoň z jedného predmetu prijímacej 

skúšky menej ako 20 bodov. V takomto prípade, nakoľko nebola splnená nutná 

podmienka prijatia, nie je možné žiaka zapísať na štúdium ani v prípade posunutia poradia 

úspešných uchádzačov. 

 

 Ak sa uchádzač z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemôže zúčastniť písomnej 

prijímacej skúšky, je jeho zákonný zástupca povinný ho vopred ospravedlniť riaditeľovi 

školy najneskôr do 8.00 hod. v deň skúšky a súčasne predložiť lekárske potvrdenie, ktoré 

nesmie byť staršie ako 3 dni. O počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov sa zníži 

počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní písomných prijímacích skúšok v náhradnom 

termíne sa ich výsledky zaradia do poradovníka a konečné poradie sa upraví do počtu 24 

prijatých žiakov. 

 

 O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní výsledkov v prijímacej 

komisii a najneskôr do 20. mája 2021 odošle rozhodnutia o výsledkoch prijímacieho 

konania zákonným zástupcom žiakov. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle 

zákona osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude 

uchádzačovi pridelený. Predbežné poradie uchádzačov bude zverejnené vo vývesnej 

skrinke pri hlavnom vchode gymnázia a na internetovej stránke školy  gypy.edupage.org.   

najneskôr do  20. mája 2021 do 15.00 hod. Trvalé poradie uchádzačov bude zverejnené 

až po zápise 25. mája 2021. 

 

 Zapísaný uchádzač sa stáva žiakom prímy osemročného štúdia na Gymnáziu Pierra de 

Coubertina v školskom roku 2021/2022, ak úspešne ukončil 5. ročník ZŠ, čo preukáže na 

začiatku školského roka triednemu učiteľovi originálom príslušného koncoročného 

vysvedčenia. 

 

 Pri zápise na štúdium si prijatý uchádzač volí povinne voliteľné predmety – náboženskú 

výchovu alebo etickú výchovu. Zadeliť zapísaných žiakov do skupín na druhý cudzí 

jazyk je plne v kompetencii školy v závislosti od jej personálnych a organizačných 

možností.  

 

 

 

 

 

 

 V Piešťanoch 08.02.2021          Mgr. Radim Urban 

          riaditeľ školy 

 


