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INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ
k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2020/2021
v študijnom odbore 7902 J gymnázium
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.
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 c) zákona 245/2008 ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna
situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 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.
Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29.apríla 2020 sa
prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie
konanie do učebných odborov koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať
prihlášku na vzdelávanie. Prihlášku doručí cez informačný systém základnej školy
(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na
adresu strednej školy.
• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej
škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na
štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
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•
•
•
•
•

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej
škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je
dátum doručenia strednej škole.
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať
prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý
termín).
Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania.
Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle
strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania,
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

V školskom roku 2020/2021 plánuje škola otvoriť jednu triedu denného štvorročného štúdia v
študijnom odbore 7902 J s počtom žiakov 31. V rámci profilácie gymnázia si prijatí uchádzači budú
môcť pri zápise na štúdium vybrať jednu z dvoch možností profilácie:
a/ Sociálne zručnosti a sebaprezentácia,
b/ Programovacie a interaktívne prostredia.
KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
Pri prijímaní na štúdium škola postupuje podľa rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu
SR. Na jeho základe sa zohľadňuje:
1.

Študijné výsledky
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
1.1 Povinné predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 5(4-x)(4-x), kde x je známka
prvý povinný predmet:
druhý povinný predmet:

slovenský jazyk a literatúra
matematika

1.2 Profilové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 3(4-x)(4-x), kde x je známka

prvý profilový predmet:
anglický jazyk
(v prípade, že sa žiak na základnej škole neučil anglický jazyk, započíta sa prospech
z cudzieho jazyka, ktorý sa žiak učil dlhšie)
druhý profilový predmet:
tretí profilový predmet:

fyzika
občianska náuka

1.3 Doplnkové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 2(4-x)(4-x), kde x je známka
prvý doplnkový predmet:
druhý doplnkový predmet:
tretí doplnkový predmet:
štvrtý doplnkový predmet:

biológia
dejepis
chémia
geografia

V prípade, že žiak nemal niektorý z predmetov v priebehu 8. a 9. ročníka, do počtu bodov sa
započíta prospech z ročníkov, v ktorých sa predmet vyučoval. Napr. chémia sa učí v 7. a 8.
ročníku, do počtu bodov sa bude počítať prospech z koncoročnej klasifikácie 7. a 8. ročníka.
2.

Prospech
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov v oboch
polrokoch, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto
hodnotenie dosiahol.

3.

Ďalšie kritériá

Do celkového súčtu budú pridelené body za umiestnenie v nižšie uvedených súťažiach:
•
žiaci môžu získať body za umiestnenie na 1. - 3. mieste v krajskom a v obvodnom kole
súťaží: Matematická olympiáda kategórie Z9, Z8, Z7, Z6, Pytagoriáda kategórie P6, P7, P8,
Fyzikálna olympiáda kategórie E, Chemická olympiáda kategórie D, Biologická olympiáda
kategórie C, D, E, Geografická olympiáda kategórie G, E, F, Olympiáda v cudzom jazyku,
Dejepisná olympiáda kategórie C, D, E, F, Olympiáda v slovenskom jazyku kategórie C,
Technická olympiáda
v krajskom kole
1. miesto:
10 bodov
2. miesto:
9 bodov
3. miesto:
8 bodov
úspešnosť:
5 bodov
v obvodnom kole
1. miesto:
8 bodov
2. miesto:
7 bodov
3. miesto:
6 bodov
úspešnosť:
3 bod

•

za úspešné umiestnenie v ďalších súťažiach žiaci môžu získať spolu maximálne 5 bodov
(rozhoduje riaditeľ školy)

Za žiacke súťaže možno získať maximálne 100 bodov.
Diplomy zo súťaží alebo potvrdenia organizátorov súťaží pre získanie bodov u žiakov je potrebné
dokladovať odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy
najneskôr do 19. mája 2020. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

4.

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý:
1) má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú
schopnosť v súlade s § 67 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
2) získal väčší počet bodov v časti 3. Ďalšie kritéria,
3) dosiahol väčší počet bodov z:
•
slovenského jazyka a literatúry,
•
matematiky,
•
anglického jazyka (cudzieho jazyka),
•
fyziky,
•
občianskej náuky,
•
biológie,
•
dejepisu,
•
chémie,
•
geografie.

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 6. mája 2020.

PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy

