
 

 

GYMNÁZIUM  

KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD 
                                                                                              

 

UPRAVENÉ KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA  
pre šk. rok 2020/2021 

                            
Študijný odbor: 7902 J  gymnázium – 4-ročné štúdium 

 

V školskom roku 2020/2021 plánuje škola na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského 

samosprávneho kraja otvoriť v 1. ročníku gymnázia so štvorročným štúdiom v študijnom odbore 7902 

J gymnázium 2 triedy s počtom 56 žiakov. 

V zmysle § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy vydáva tieto upravené kritériá prijímacieho konania: 

Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na 

štúdium budú doručené riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020, ktorý ich zašle riaditeľovi 

gymnázia do 19. mája 2020. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

 

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. Dva 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. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o 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. 

o Prvý profilový predmet:  anglický jazyk  

o Druhý profilový predmet:  fyzika 

o Tretí profilový predmet: dejepis 

  

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.  

o Prvý doplnkový predmet: biológia 

o Druhý doplnkový predmet:  chémia 

o Tretí doplnkový predmet:  geografia 

  

 

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 

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

 

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, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo 

technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

 

Umiestnenie 
Body 

okresné kolo krajské kolo 

1. miesto 30 50 

2. miesto 25 40 

3. miesto 20 30 

4. miesto 15 25 

5. miesto 10 20 

Tab. 1  Počet bodov za výsledky v predmetových olympiádach  

 

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka v predmetových olympiádach podľa bodu 3.1 

a v súťaži Hviezdoslavov Kubín sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa Tab. 2. 

 

Umiestnenie 
Body  

celonárodné medzinárodné 

1. miesto 75 100 

2. miesto 50 75 

3. miesto 40 65 

4. miesto 30 55 

5. miesto 20 45 

Tab. 2  Počet bodov za umiestnenie v celonárodných a medzinárodných súťažiach 

 

3.3. Umiestnenie v súťažiach Prírodovedný päťboj alebo Náboj Junior  

Za umiestnenie žiaka v súťažiach Prírodovedný päťboj alebo Náboj Junior v 8. ročníku alebo   

9. ročníku sa započítavajú body do celkového hodnotenia za najlepší výsledok dosiahnutý 

v uvedených súťažiach podľa Tab. 3. 

Umiestnenie Body 

1. miesto 50 

2. miesto 40 

3. miesto 30 

Tab. 3  Počet bodov za umiestnenie v súťažiach Prírodovedný päťboj alebo Náboj Junior 

 

Úspešnosť vo vybraných vedomostných súťažiach uvedených v bodoch 3.1, 3.2 a 3.3 musí 

uchádzač preukázať  originálom prípadne kópiou diplomu alebo oficiálnej výsledkovej listiny 

organizátora podujatia zaslaných spolu s prihláškou na štúdium.  
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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, 

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

5. Riaditeľ školy zverejní  zoznam uchádzačov na webovom sídle školy https://gpuk.edupage.org/ 

podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 29. mája 2020.   

 

Upravené kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného denného štúdia v študijnom 

odbore 7902 J gymnázium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 6. mája 2020.   

 

V Poprade 6. mája 2020         

          PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.  

              riaditeľ školy 

https://gpuk.edupage.org/

