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Vážená pani prezidentka,
ďakujem Vám za Vaše stanovisko k percentuálnemu pomeru žiakov prijímaných do
prvého ročníka osemročných gymnázií k žiakom príslušného populačného ročníka základných
škôl.
Dňa 7. 2. 2018 bol v NR SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. K uvedenému zákonu bol schválený pozmeňujúci
návrh účinný od 15. marca 2018, podľa ktorého pre prijímacie konanie pre školský rok
2018/2019 určený počet žiakov prvého ročníka v gymnáziách s osemročným štúdiom
v územnej pôsobnosti príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ktorého sídlom
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počty žiakov, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
sa pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 neuplatňuje percentuálne obmedzenie.
Ide len o dočasnú právnu úpravu pre osemročné gymnáziá v Bratislave, .pre prijímacie
konanie pre ďalší školský rok hľadáme iné riešenie.
Zastávam názor, že počet prijímaných žiakov do osemročných gymnázií musí byť
limitovaný na základe objektívnych kritérií a metodiky tak, aby v týchto školách študovali len
tí žiaci, ktorí pre štúdium na uvedených školách majú všetky predpoklady a vyhranený
záujem.
Problematika prijímania žiakov len z 9. ročníkov základných škôl do prvého ročníka
päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania je súčasťou obsahových
zmien pripravovanej novely školského zákona a bude posúdená v internej pracovnej skupine
ministerstva školstva.
Želám Vám, vážená pani prezidentka, veľa úspechov a tvorivých síl vo Vašej ďalšej
práci na poli skvalitnenia výchovy a vzdelávania v základných školách.

S pozdravom

Vážená pani
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