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KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 
ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7902 J GYMNÁZIUM  

 
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia o 
termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2019/2020. 
 

Plánovaný počet žiakov na prijatie do 1. ročníka je 25 žiakov. 
 
A. Podmienky prijímacieho konania 

Základnou podmienkou prijatia do študijného odboru gymnázium – štvorročná forma štúdia je 
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. 

Do prijímacieho konania budú zaradení všetci uchádzači o štúdium, ktorých prihláška bude 
doručená do 19. mája 2020. 
 
B. Kritériá pre prijatie na štúdium 

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 (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. 
ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 
– nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 Slovenský jazyk a literatúra  

  Matematika 
 
1.2. Profilové predmety : 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 prvý profilový predmet:  Biológia 

 druhý profilový predmet:  Chémia 
 

1.3. Doplnkové predmety: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 prvý doplnkový predmet: Dejepis 

 druhý doplnkový predmet: Geografia 

 tretí doplnkový predmet:  Anglický jazyk 

 štvrtý doplnkový predmet:  Fyzika 

 piaty doplnkový predmet:  Občianska náuka 
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2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) 
stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý 
školský rok.  
 
3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

 
3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 
mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, 
cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a 
Pytagoriáde. Za úspešnú účasť v predmetových olympiádach budú body prideľované nasledovne: 
 

Umiestnenie Krajské kolo Okresné kolo 

1. 25 20 

2. 20 15 

3. 15 10 

4. 10 5 

5. 5 2 

 
3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Za úspešnú účasť budú body prideľované nasledovne:  
 

Umiestnenie Krajské kolo Okresné kolo 

1. 25 20 

2. 20 15 

3. 15 10 

4. 10 5 

5. 5 2 

 
 
3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Za úspešnú účasť budú body prideľované nasledovne: 
 

Umiestnenie Medzinárodné Celonárodné kolo 

1. 40 30 

2. 35 25 

3. 30      20  

4. 25 15 

5. 20 10 

 
 
Doklady o úspešnej účasti v predmetových olympiádach a v súťažiach – originál diplomu alebo 
kópiu diplomu je potrebné doručiť do 19. mája 2020. Doklady z iných súťaží alebo nehodnoverné 
doklady nebudú akceptované. 
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4. 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 a ma potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti odovzdané spolu 
s prihláškou, 
b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  
c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 
 

C. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 
  
Najneskôr 29. 05. 2020 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na webovom sídle školy a pri 
vstupe do školy. Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium 
doručené cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 
prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 
 
D. Záverečné ustanovenia 
 
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, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Uvedené potvrdenie 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 prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

 
 

Kritéria prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 06. mája 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bardejove 07. 05. 2020                                     Ing. Peter Dulenčin, PhD. 
                                                                                                                      - riaditeľ školy - 
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Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 
 

 
 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Spojená škola Juraja Henischa 
Org. zložka Gymnázium 

Slovenská 5 
085 01 Bardejov 

V ............................................., dňa ......................  
 
 
Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 
 

Môj syn/dcéra _____________________________________ dátum narodenia _______________ bol 

prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností (* nehodiace sa preškrtnite): 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium.  
 

Ako prvý jazyk budem študovať (označte  
zakrúžkovaním): 

a) anglický Jazyk, 

b) nemecký jazyk, 

c) ruský jazyk. 

Ako druhý jazyk budem študovať (označte  
zakrúžkovaním): 

a) anglický Jazyk, 

b) nemecký jazyk, 

c) ruský jazyk. 

 
Povinne voliteľný predmet si volím (označte zakrúžkovaním a v prípade náboženská dopíšte aké): 
 
a) etická výchova 
 
b) náboženstvo ............................................................................... 

 
  

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

 
 
S pozdravom  

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 
 


