
 
Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium na gymnáziu 

pre školský rok 2020/2021 

  Študijný odbor:     7902 J gymnázium  

 Plánovaný počet tried prvého ročníka:     1  

 Plánovaný počet prijatých žiakov:   22 

 Prijímacie konanie bude prebiehať od 19.mája 2020 do 30.júna 2020.  
 Pri rozhodovaní o prijatí žiaka sa berú do úvahy:  

1. Prospech z koncoročnej klasifikácie 8.ročníka a z polročnej klasifikácie 9.ročníka okrem 

známky 5 – nedostatočný. 

1.1. Slovenský jazyk a literatúra a matematika 

Z týchto predmetov budú zarátané body za každú známku samostatne podľa vzorca:  

5.(4-x).(4-x)= počet bodov, x- je známka 

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 180 bodov. 

1.2. Profilové predmety: anglický jazyk, biológia a dejepis  

Z týchto predmetov budú zarátané body za každú známku samostatne podľa vzorca:  

3.(4-x).(4-x)= počet bodov, x- je známka 

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 162 bodov. 

1.3. Doplnkové predmety: informatika, fyzika, chémia, geografia, občianska náuka 

 Z týchto predmetov budú zarátané body za každú známku samostatne podľa vzorca:  

2.(4-x).(4-x)= počet bodov, x- je známka 

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 180 bodov. 

2. V prípade, že žiak na konci 8., 7. a 6. ročníka dosiahol stupeň 1- výborný zo všetkých 

predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 15 bodov. 

3. Ďalšie kritéria: 

3.1. úspechy v súťažiach a olympiádach v 8. - 9. ročníku 

       Za výsledky v súťažiach a olympiádach:  

  za 1. až 3. miesto na celoslovenskom kole 

             a účasť na medzinárodnom kole        30 bodov 

  za 1. až 5. miesto v krajskom kole    10 bodov 

  za 1. až 5. miesto v okresnom kole      5 bodov 

3.2. Vlastné kritérium 

       V prípade, že žiak na konci 8., 7. a 6.ročníka  dosiahol vždy celkový priemer do 1,5 

       vrátane do celkového hodnotenia sa započítava 10 bodov, ak dosiahol  celkový priemer  

      do 2,00 vrátane započítava sa mu 5 bodov.   

V tej istej súťaži sa započítava najlepší výsledok jedenkrát. Súťaž sa uznáva na základe dokladu o 

úspešnej účasti v súťaži alebo olympiáde, ktorý je pripojený k prihláške. 

Žiak môže byť prijatý, ak: 

a) zo všetkých stanovených kritérií získal minimálne 100 bodov  

b) úspešne skončil 9. roč. vzdelávacieho programu ZŠ 

c) nemal zníženú známku zo správania   

d) nie je žiakom inej SŠ 

e) splnil podmienky prijímacieho konania 

 Poradie uchádzačov bude podľa dosiahnutých bodov usporiadané zostupne a bude zverejnené 

na nástenke gymnázia a na internetovom sídle školy http://gym.ssjozefnm.sk/ 21.mája 2020. 

 Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov o vyššom poradí rozhoduje: 

a) zmenená pracovná schopnosť uchádzača, 

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 

c) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy  
 Riaditeľ školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí prijatým uchádzačom rozhodnutie o prijatí 

a záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.  

 Kritériá prijímania boli prerokované na pedagogickej rade 6.mája 2020. 

                                                                                           

     Mgr. Eva Litváková 

                              riaditeľka školy 
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