
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves 

mail: gym.misika@gmail.com tel. č. 0915930494 web: cgymmisikasnv.edupage.org  

 

 

 

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 
 

V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

dňa 19.2.2021 riaditeľka školy určuje tieto kritériá na prijímacie skúšky  

 

do 1. ročníka štvorročného štúdia 

v študijnom odbore 7902 J gymnázium. 

 

V školskom roku 2021/2022 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 18. 

 

 

I. PODMIENKY PRIJATIA 

 

1. Úspešné ukončenie nižšieho stredného vzdelania, ktoré žiak zdokladuje predložením 

koncoročného vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ najneskôr v prvý septembrový týždeň školského roku 

2021/2022. 

2. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

3. Klasifikácia správania v 6. – 9. ročníku základnej školy stupňom veľmi dobré.  

 

 

II. PRIJÍMACIE KONANIE 

 

1. Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne podajú 

riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. 

Zároveň prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke školy 

www.cgymmisikasnv.edupage.org. 

Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo a emailový 

kontakt. 

 

2. Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe: 

a) výsledkov písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky,  

b) preferenčných bodov za študijné výsledky na ZŠ,  

c) za úspechy v súťažiach a v predmetových olympiádach.  

 

 

III. PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

 

1. Prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou v rozsahu vzdelávacích štandardov ŠVP pre 

ZŠ:  

 zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút) .......................... 25 bodov 

 matematiky (60 minút)    ...........................25 bodov 

Žiaci môžu používať rysovacie pomôcky a kalkulačku bez grafických editorov. 

 

2. Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku vtedy, ak získa:  

 zo slovenského jazyka a literatúry minimálne 10 bodov  

 z matematiky minimálne 10 bodov 
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IV. PORADIE UCHÁDZAČOV 

 

Poradie uchádzačov bude po ukončení obidvoch termínov 1. kola zostavené podľa počtu 

dosiahnutých bodov na základe týchto kritérií: 

 

1. výsledok písomnej prijímacej skúšky – maximálne 50 bodov  

 

 

2. preferenčné body za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v  7. a v 8. ročníku ZŠ 

a polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ. Body sa budú prideľovať na základe priemeru, 

ktorý sa vypočíta zo všetkých známok uvedených na prihláške s výnimkou správania 

a výchov podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

Priemer 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1,00 10 10 10 

viac ako 1,00 – 1,20 9 9 9 

viac ako 1,20 – 1,30 8 8 8 

viac ako 1,30 – 1,40 7 7 7 

viac ako 1,40 – 1,50 6 6 6 

viac ako 1,50 – 1,70 5 5 5 

viac ako 1,70 – 2,00 4 4 4 

viac ako 2,00 – 2,20 3 3 3 

 

 

3. umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach v 7., 8. a 9. ročníku  

(individuálne aj kolektívne podporované MŠVVaŠ SR) 

   

Umiestnenie 
Medzinárodná 

súťaž 

Národná 

súťaž 

Krajské 

kolo 

Okresné 

(obvodné) kolo 

1. 20 15 10 5 

2. 19 14 9 4 

3. 18 13 8 3 

úspešný riešiteľ 17 12 7 2 

účastník 16 11 6 1 

 

Doklad o umiestnení, resp. o účasti na súťaži (diplom – originál s pečiatkou a podpisom organizátora 

súťaže alebo kópia diplomu overená riaditeľom ZŠ) je potrebné zaslať spolu s prihláškou alebo doručiť 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Žiak sa môže preukázať viacerými diplomami (z rôznych súťaží), pri účasti vo viacerých kolách tej istej 

súťaže berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže. 

 

4. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov bude uprednostnený uchádzač podľa kritérií                 

v nasledovnom poradí:  

 s lepším výsledkom prijímacej skúšky, 

 súrodenec uchádzača je žiakom alebo absolventom našej školy,  

 má lepší študijný priemer, 

 má zmenenú pracovnú schopnosť (k prihláške musí byť pripojené rozhodnutie lekárskej 

posudkovej komisie o schopnosti študovať daný odbor). 
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V. VŠEOBECNÉ USMERNENIA 

 

1. Škola prijíma prihlášky na štúdium do 16. apríla 2021.  

3. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť 

prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, 

ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

4. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch pracovných dní od dátumu posledného 

konania prijímacích skúšok na webovom sídle školy www.cgymmisikasnv.edupage.org. 

Ich obsahom bude  poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom žiaka, zoradených 

podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač je prijatý 

alebo neprijatý. 

5. Ak sa uchádzač o štúdium nemôže zúčastniť prijímacieho konania zo zdravotných dôvodov, doručí 

jeho zákonný zástupca lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho konania ( doklad od 

lekára nesmie byť starší ako 3 dni ) . Ospravedlnenému uchádzačovi určí riaditeľka školy náhradný 

termín konania prijímacej skúšky. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne bude 

uchádzač o štúdium zaradený do poradia podľa získaných bodov. 

6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Zákonný zástupca 

žiaka je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľku   školy a dokladovať prispôsobenie 

formy písomným vyjadrením pedagogicko-psychologickej poradne najneskôr týždeň pred 

konaním prijímacích skúšok po telefonickom dohovore. 

7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez 

informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. 

8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka 

na štúdium je do 25. mája 2021.  

Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu gym.misika@gmail.com, poštou na 

adresu školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia 

strednej škole. 

Tlačivo potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium 

je uvedené na webovom sídle školy www.cgymmisikasnv.edupage.org v časti Prijímacie skúšky. 

9. Ak sa prijatý uchádzač v stanovenej lehote nezapíše, zruší sa rozhodnutie o prijatí a voľné miesto 

sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí  

10. 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. 

11. V prípade, že sa nenaplní počet miest, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy zverejní, či sa prijímacie konanie uskutoční aj v ďalšom termíne. Uchádzač o 

štúdium v ďalšom termíne musí podať prihlášku. Prijímacie konanie v ďalšom termíne sa 

koná podľa rovnakých kritérií hodnotenia uchádzačov ako v I. a II. termíne..  

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 19. 02. 2021 

 

        Mgr. Otília Berková 

                       riaditeľka školy 
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