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SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, 085 01 BARDEJOV 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA: GYMNÁZIUM, KÓD ŠKOLY: 671002 

 
 

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA, 4-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 
V súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20. 11. 2019 po súhlasnom vyjadrení rady 
školy zo dňa 21. 10. 2019 a po stanovení najvyššieho počtu žiakov v študijnom odbore a učebnom odbore  v zmysle § 31 
zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje riaditeľ 
Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka  
 

študijný odbor – zameranie: 7902 J – gymnázium 
 

Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2020/21 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov matematika, 
slovenský jazyk a literatúra. 
 
Počet prijímaných žiakov:  25    
Termín prijímacej skúšky:   I. termín –  11. 5. 2020 (pondelok), 

II. termín –  14. 5. 2020 (štvrtok), 
Forma prijímacej skúšky:   písomná , 
Profilové predmety prijímacej skúšky:  1. slovenský jazyk a literatúra,  

2. matematika, 
Čas trvania prijímacej skúšky:   60 minút pre každý profilový predmet, 
 
Obsah prijímacej skúšky:  učivo z profilových predmetov podľa osnov základnej školy  štátneho 

vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. 
 
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie 
stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania: 
Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne podajú riadne vyplnenú prihlášku 
na strednú školu. Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo alebo mailový kontakt.  
 
Prijímacie konanie prebehne podľa nasledovných kritérií: 
A. PRIJÍMACIE KONANIE BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

1. Žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v Testovaní 9 – 2020 dosiahli v 
teste zo slovenského jazyka a literatúry minimálnu úspešnosť 90 % a zároveň v teste z matematiky 
najmenej 90 % úspešnosť, budú prijatí bez prijímacích skúšok (§65 ods.5 Školského zákona). 

2. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe: 
a) výsledkov písomnej prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, 
b) preferenčných bodov za študijné výsledky na ZŠ,  
c) za výsledky celoplošného testovania deviatakov, 
d) za úspechy v súťažiach a predmetových olympiádach. 

 
B. PRIJÍMACIE KONANIE S PRIJÍMACÍMI SKÚŠKAMI 

1. Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kritériá pre prijímacie konanie boli 
prerokované v pedagogickej rade školy dňa  20. 11. 2019. A sú platné pre prijímacie konanie na šk. rok 2020/21.  

2. Uchádzačovi, ktorý vykoná písomné prijímacie skúšky, budú pridelené body: 
a) za písomný test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (za každý predmet zvlášť) z učiva 

základnej školy podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu ISCED2: 
matematika   100 bodov, 
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slovenský jazyk a literatúra 100 bodov. 
 

b) preferenčné body za študijné výsledky za prospech na konci 8. ročníka ZŠ a na polrok 9. ročníka ZŠ 
z povinne klasifikovaných predmetov, prospech z výchovných predmetov sa neberie do úvahy: 

 prospech na konci 8. ročníka ZŠ max. 100 bodov ak priemerná známka je 1,00, 

 prospech na polrok 9. ročníka ZŠ max. 100 bodov ak priemerná známka je 1,00.  
 

c) za výsledky celoplošného testovania deviatakov. Počet bodov do poradia za Testovanie 9 sa rovná 
percentu úspešnosti  v jednotlivých predmetoch. Maximálny počet bodov za Testovanie 9 je 100 bodov 
za vyučovací jazyk a literatúru a 100 bodov za  matematiku. Spolu max. 200 bodov.  

d) výsledky súťaží a predmetových olympiád: 
 

Umiestnenie Medzinárodné Národné kolo Krajské kolo Okresné kolo 

1. 40 30 25 20 

2. 35 25 20 15 

3. 30  20  15 10 

Úspešný riešiteľ 25 15 10 5 

Účastník 20 10 5 2 

 
e) žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou získavajú 15 bodov.  

 
Umiestnenie v súťaži a predmetovej olympiáde musí byť dokladované diplomom alebo osvedčením o umiestnení 
musí byť súčasťou zaslanej prihlášky. Započítava sa najvyššie umiestnenie v jednom z kôl v danom predmete. 

 
3. Na základe získaných bodov bude zostavené poradie, podľa ktorého budú uchádzači prijímaní na štúdium. 

Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete získa aspoň 30 bodov (bod 2a). V 
prípade rovnosti celkového počtu bodov medzi dvoma alebo viacerými uchádzačmi o lepšom umiestnení 
rozhodne kritérium v uvedenom poradí: 

a. zmenená pracovná schopnosť, 
b. počet získaných bodov na PS v matematike, 
c. počet získaných bodov na PS v slovenskom jazyku a literatúre, 
d. počet bodov získaných za prospech v ZŠ. 

 
4. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa po aplikovaní uvedených kritérií umiestnia celkovo do 25. miesta. Počet 

prijatých na základe prijímacích skúšok bude upravený podľa počtu zapísaných žiakov, ktorí splnili 
kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok. Prijatým uchádzačom bude doručené rozhodnutie riaditeľky školy 
o prijatí na štúdium, v ktorom mu bude oznámený aj termín zápisu.  

5.  Zákonný zástupca môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača na štúdium prostredníctvom 
školy, na ktorej prebehlo prijímacie konanie do 5 dní od doručenia rozhodnutia. 

 
C. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1. Škola prijíma prihlášky na štúdium do 20. apríla 2020. Zoznam uchádzačov, ktorý vyhovujú bodu 1 časti A bude 
zverejnený na dverách školy na ulici Slovenská 5 a na webovej stránke školy do 27. apríla 2020 do 15.00 hodiny 
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred 
prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní. Riaditeľ 
školy po zverejnení zoznamu uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok (§65 ods. 5 Školského zákona) 
odošle rozhodnutie o ich prijatí bez vykonania prijímacej skúšky s dátumom zápisu najneskôr 7 dní pred 
termínom konania prijímacích skúšok.   

2. Zápisu prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca v kancelárii 
školy. Pri zápise je potrebné predložiť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou 
základnou školou. 

 Uchádzač nahlási: 
a) jazyky, ktoré chce študovať ( Aj, Nj, Rj) a ich úroveň (pokročilý, začiatočník), 
b) voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova, 
c) prípadne oslobodenie z TV a stupeň. 
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3. Uchádzačom, ktorí nesplnia kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok, budú zaslané pozvánky na prijímacie 
skúšky. Riaditeľ školy do troch dní odo dňa druhého termínu prijímacích skúšok doplní výsledkovú listinu 
o výsledky uchádzačov, ktorí konali písomnú skúšku, vydá im rozhodnutie zaslané poštou o 
prijatí/neprijatí uchádzača, oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. Zoznam uchádzačov, 
zoradených na základe bodového hodnotenia podľa kritérií v časti B, bude zverejnený na dverách školy na ulici 
Slovenská 5 a na webovej stránke školy  www.ssjh.sk v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Zoznam 
bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu 
bodov získaných pri prijímacom konaní. 

4. Zápisu prijatých uchádzačov sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca v kancelárii školy. Pri zápise je 
potrebné predložiť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou. 
Uchádzač nahlási: 

d) jazyky, ktoré chce študovať ( Aj, Nj, Rj ) a ich úroveň (pokročilý, začiatočník), 
e) voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova, 
f) prípadne oslobodenie z TV a stupeň. 

5. Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom neospravedlní svoju neúčasť, 
budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom 
v poradí.  

6. V prípade, že sa do 31. mája 2020 nenaplní počet miest, riaditeľ 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 v termíne do 6. júna 2020. Prijímacie konanie v ďalšom termíne sa koná podľa rovnakých kritérií 
hodnotenia uchádzačov ako v I. a II. termíne. Podľa výsledkov prijímacieho konania a vydá rozhodnutia o 
prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium bez vykonania prijímacej skúšky. Uchádzači, ktorí nesplnili kritérium na 
prijatie bez PS, vykonajú písomnú prijímaciu skúšku 16. júna 2020. 

7. Zápis uchádzača prijatého v ďalšom kole je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy v 
termíne určenom vedením školy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bardejove 02. 03. 2020                                        Ing. Peter Dulenčin, PhD. 
                                                                                                                - riaditeľ školy - 
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