
 Gymnázium, Študentská 4, Snina 
 

Kritériá 
pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia  

pre školský rok 2021/2022  
 

 Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na 
základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. 01. 2021, po prerokovaní v 
pedagogickej rade 08. 02. 2021 a po vyjadrení Rady školy pri Gymnáziu v Snine 26. 02. 2021 určujem 
tieto kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2021/2022: 
 

I.  Všeobecné údaje 
 
1. Pre školský rok 2021/2022 sa otvárajú 2 triedy s 36 žiakmi v študijnom odbore 7902 J – 

gymnázium podľa školského vzdelávacieho programu „Moderné vzdelanie s tradíciou“ (ŠkVP).  
 

2. Vzdelávanie je podľa ŠkVP bez zamerania a profilácia žiakov bude umožnená v 3. a 4. ročníku 
systémom voliteľných predmetov.  

 
3. Žiaci sa učia anglický jazyk s prípravou na povinnú maturitnú skúšku na úrovni B2 SERR/CEFR. 

Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky francúzsky, nemecký, ruský a španielsky jazyk.  
 

4. Škola prijme žiakov základných škôl len po predložení prihlášky na strednú školu v termíne do 16. 
4. 2021.  

 

5. Termíny prijímacej skúšky: I. termín - 03. 05. 2021 a II. termín - 10. 05. 2021.   
 
6. Profilovými predmetmi sú vyučovací jazyk a literatúra a matematika. 
 
7. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe bodov 

za výsledky v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a individuálne vedomostné 
súťaže, bodov za prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry a bodov za prijímaciu skúšku 
z matematiky. 

 
II.  Určenie poradia žiakov v prijímacom konaní 

 
1. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov získaných za: 

- prospech na ZŠ, 
- umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych vedomostných súťažiach, 
- prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry a z matematiky.  

  Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je 500 bodov.  
 

a) Bodmi za prospech na ZŠ sa zohľadňuje koncoročná klasifikácia z povinne klasifikovaných 
predmetov (SJL, ANJ, MAT, INF, FYZ, BIO, CHE, GEG, DEJ, OBN) v 6., 7., 8. ročníku a v 1. polroku 
9. ročníka ZŠ takto: študijný priemer 1,00 sa hodnotí počtom bodov 50. Za každú dvojku sa 
odpočítajú 2 body, za každú trojku 3 body a za každú štvorku 20 bodov. Žiak môže získať za 
každý ročník max. 50 bodov, spolu max. 200 bodov. 
 



b) Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych vedomostných 
súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:   
 okresné kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 20, 15 alebo 10 bodov, 
 krajské kolo:  1., 2. alebo 3. miesto – 50, 40 alebo 30 bodov, 
 celoslovenské a vyššie kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 100, 90 alebo 80 bodov. 

Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, ktorý 
môže žiak za túto oblasť získať, je 100 bodov.  
Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka zákonný zástupca uchádzača 
zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie na gymnázium do 16. 04. 2021. 
 

c) Body za prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry – maximálne 100 bodov, 
Body za prijímaciu skúšku z matematiky – maximálne 100 bodov,  
Prijímacia skúška bude formou testu, na jeho vypracovanie bude mať žiak 60 minút. 

 
2. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak v každom predmete získa aspoň 25 

bodov. V tom prípade žiak splní kritériá na prijatie na štúdium, ak úspešne vykoná prijímacie skúšky 
z obidvoch predmetov a zároveň získa najmenej 50 bodov za prospech na ZŠ podľa bodu II. 1. b).   
 

3. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť 
prijímacieho konania, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť 
prijímacieho konania neabsolvujú. 
 

4. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať:  
a) zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 16. 04. 2021), 
b) priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ, 
c) priemerný prospech za 2. polrok 8. ročníka ZŠ, 
d) vyšší počet bodov z prijímacej skúšky z matematiky, 
e) vyšší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka 
f) výsledné hodnotenie v predmete matematika za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,  
g) výsledné hodnotenie v predmete slovenský jazyk a literatúra za 1. polrok 9. ročníka ZŠ. 
 

5. Oznámenie o prijímacom konaní (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené 
uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 26. 04. 2021.  

 
 

III.   Podmienka prijatia zahraničných študentov 
 

Zahraničný študent, ktorý má záujem o štúdium v gymnáziu, musí mať prechodný alebo trvalý 
pobyt na Slovensku. 

 
IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

 
Najneskôr 20. 05. 2021 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na webovom sídle 

gymnázia 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, poštou alebo do elektronickej schránky najneskôr 
do 20. 05. 2021.  

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať v stanovenom 
termíne odvolanie. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57 ods. 
1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších právnych noriem a o odvolaní sama 
rozhodnúť. 

 



 
V.  Nástup na štúdium 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. 05. 2021 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, poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodujúci 

je dátum doručenia strednej škole.  

Obsah kritérií pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2021/2022 
je reakciou na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.  
     
 
 
 
       

V Snine 26. 02. 2021       RNDr. Iveta Lazorová 
     riaditeľka školy       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

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

                                       Gymnázium 
       Študentská 4 
       069 01 Snina 

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

Môj syn/dcéra ___________________________________ dátum narodenia __________________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium 

v študijnom odbore 7902 J gymnázium 

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

strednej škole. 

S pozdravom  
 

      Podpis zákonného zástupcu 
* nehodiace sa preškrtnite  

 


