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KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA 
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

 

V súlade s ustanoveniami § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a  na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných 
školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľstvo školy po prerokovaní v 
pedagogickej rade školy dňa 30.04.2020 určuje na prijatie žiakov do 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J 
gymnázium pre školský rok 2020/2021 tieto kritériá: 

 v  školskom  roku  2020/2021  sa   na  škole  otvára   1  trieda  s  počtom   žiakov max. 20  
 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 
 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 
klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  okrem známky 5 – nedostatočný 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 

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 

ANGLICKÝ  JAZYK 
 

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 

FYZIKA 

GEOGRAFIA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA 

DEJEPIS 

 

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového 
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  
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3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ – ÚČASŤ A UMIESTNENIE NA SÚŤAŽIACH 
 

Do celkového súčtu budú pridelené uchádzačom body za každé kritérium samostatne z intervalu 
〈0; 100〉. 
 

3.1 Umiestnenie v predmetových súťažiach v 7.,  8. alebo v 9. ročníku: 
 olympiády zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, 

GEG alebo technická olympiáda, biblická olympiáda 
 Pytagoriáda 

 recitačné súťaže 

 športové súťaže (individuálne aj kolektívne podporované MŠVVaŠ SR) 
  

Krajské kolá súťaží:     
umiestnenie 1.- 5. miesto:  30b 
úspešný riešiteľ:    25b 

    účasť:      20b  
 

Okresné (obvodné) kolá:    
umiestnenie 1.- 5. miesto:   15b 
úspešný riešiteľ:    10b 
účasť:        5b 

 
 

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenie v predmetových, vedomostných a športových 
súťažiach  v 7. , 8. alebo v 9. ročníku 

Medzinárodné kolá 
umiestnenie 1.- 5. miesto:  50 b 
úspešný riešiteľ:   40 b 

     účasť:     30b 
 
 Národné (celoslovenské) kolá: 

umiestnenie 1.- 5. miesto:  30 b 
úspešný riešiteľ:   25 b 

     účasť:     20 b 
 
 Medzinárodné certifikované programy a projekty 
 účasť    15 b 

 
VŠEOBECNÉ USMERNENIA 
 

1. Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

2. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie na príslušnú strednú 
školu poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom na gym.misika@gmail.com. Na prihláške na 
vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
žiaka.  
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3. Doklad o umiestnení, resp. o účasti na súťaži (diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce 
poradie žiaka, certifikáty) je potrebné zaslať škole do 19.mája 2020 poštou alebo emailom na 
gym.misika@gmail.com. Akceptovať sa budú iba potvrdenia o umiestnení potvrdené 
organizátorom súťaže. 

 
4. Po pridelení bodov bude vytvorené poradie uchádzačov na základe celkového súčtu bodov. 

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 
a) podľa § 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 bude prednostne prijatý 
uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 
pracovnú schopnosť, 

b) dosiahol väčší počet bodov z profilového predmetu školy, 
c) získal väčší počet bodov za umiestnenia v súťažiach ( podľa bodu 3 týchto kritérií), 
d) lepší celkový priemer známok na vysvedčení v 6., 7., 8. a 9. ročníku. 
 

5. Riaditeľka školy do 29. mája 2020 zverejní na webovej stránke školy 
http://www.cgymmisikasnv.edupage.org a na výveske v budove školy  poradie uchádzačov 
zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či 
uchádzač je prijatý alebo neprijatý. Zároveň vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na 
štúdium, ktoré najneskôr do 29.mája 2019 doručí každému uchádzačovi cez informačný systém 
základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo 
poštou. 
 

6. Na základe vydaného rozhodnutia o prijatí žiaka na štúdium zákonný zástupca žiaka do 
4. júna 2020 doručí škole potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium poštou alebo 
emailom na gym.misika@gmail.com.  

 
7. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca uchádzača o štúdium 

môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

8. Informácie o počte voľných miest a počte obsadených miest budú zverejnené na webovej stránke 
školy do 5. júna 2020.  

9. Ak sa vyskytnú voľné miesta, riaditeľka 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. 

10. Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle 
školy alebo na výveske strednej školy. 

11. Riaditeľka školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 
a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú 
na štúdium na strednej škole. 

12. Ak sa nenaplní počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať na štúdium do prvého ročníka, 
riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade do 15. júna 2020 zverejní na webovej stránke 
školy http://www.cgymmisikasnv.edupage.org rozhodnutie o konaní druhého termínu 
prijímacieho konania. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 
2020. 
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13. Riaditeľka školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 
a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú 
na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. 

14. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní 
so zákonným zástupcom žiaka, s riaditeľom príslušnej strednej  školy a jej zriaďovateľom určí 
strednú školu pre 
a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na 

vzdelávanie, 

b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na 
vzdelávanie v žiadnej strednej škole. 

15. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží 
vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania 
najneskôr do 31.augusta 2020. 

16. Uchádzač prijatý na  školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na 
vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

 
 

 
 

 
        Mgr. Otília Berková 
                       riaditeľka školy 


