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Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR 

Sekcia stredných škôl  

Stromová 1 

813 30 Bratislava                          

                                                    
 

Návrh rozpisu  žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 

v Trenčianskom kraji  pre školský rok 2023/2024 

 

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne na základe § 64 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov prerokoval s príslušnými zriaďovateľmi gymnázií s osemročným vzdelávacím programom návrhy 

počtu žiakov prvého ročníka a na základe kritérií podľa odseku 8 príslušného zákona rozpísal počet žiakov 

určených Ministerstvom školstva pre školský rok 2023/2024. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č.2022/20005:A2220 zo dňa 7.9.2022 

určilo najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský 

rok 2023/2024 pre Trenčiansky kraj 211 žiakov. 

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne pri rozhodovaní o počte žiakov pre jednotlivé gymnáziá  

vychádzal z § 64 vyššie citovaného zákona  ods. 8 pism. b)  udržateľnosť počtu žiakov v piatom ročníku až 

ôsmom ročníku tried príslušného gymnázia;  písm. c)  počtu žiakov prvého ročníka príslušného gymnázia 

k 15. septembru v predchádzajúcom školskom roku. 

 

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne určil počet žiakov prvého  ročníka gymnázií 

s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2023/2024 nasledovne: 

 

  
Počet 
žiakov 

ZRIAĎOVATEĽ: Trenčiansky samosprávny kraj  163 

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou 17 

Gymnázium Dubnica nad Váhom 22 

Gymnázium Myjava 0 

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 20 

Gymnázium Partizánske 22 

Gymnázium Považská Bystrica 17 

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 24 

Gymnázium Púchov 19 

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 22 

ZRIAĎOVATEĽ:  Rehoľa piaristov  Nitra 48 

Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín 24 

Piar. spojená škola F. Hanáka Prievidza, org.zl. Gymnázium 24 

Trenčiansky kraj  spolu 211 
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