
Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia
detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a
záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného
novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020
prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020
do odvolania.
Na základe tohto rozhodnutia sa upravujú pôvodné kritériá na prijímacie skúšky do 1.ročníka (prímy)
Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku 2020/2021 pre žiakov 5.ročníka ZŠ zo dňa 8.1.2020
nasledovne:

KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky do 1.ročníka (prímy) Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom
roku 2020/2021 pre žiakov 5.ročníka ZŠ podľa Zákona 245 / 2008 Z.z § 16 ods. 3 písm. b), Zákona
č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR
č.282/2009 Z.z. o stredných školách v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č.
268/2011 Z.z.
Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 28. mája 2020, v súlade so Zákonom 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje
tieto kritériá:
1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka 8 - ročného gymnázia študijný odbor

7902 J gymnázium: 23 žiakov - 1 trieda

2. Termíny prijímacej skúšky: 1. termín: 15. jún 2020 (pondelok)
2. termín: 18. jún 2020 (štvrtok)

3. Uchádzačovi budú pridelené body za písomnú časť prijímacej skúšky
 písomnú časť prijímacej skúšky zo SJL (max. 100 bodov) a
 písomnú časť prijímacej skúšky z MAT (max. 100 bodov).

4. Celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach bude určené na základe súčtu bodov získaných
za písomnú časť prijímacej skúšky (odsek 3). Žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku (vyhovel), ak
za písomnú časť prijímacej skúšky z matematiky dosiahol najmenej 35 bodov a za písomnú časť
prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 35 bodov.

5. V prípade, ak sa nebude môcť konať písomná časť prijímacej skúšky (na základe usmernenia
MŠVVaŠ SR), uchádzačovi budú pridelené body za výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky v
predmetových olympiádach a súťažiach, za výsledky celoslovenského testovania T5. Všetci
uchádzači vyhoveli prijímacej skúške a celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach bude
určené na základe súčtu bodov získaných za výchovno-vzdelávacie výsledky (odsek 5.1), za
predmetové olympiády a súťaže (odsek 5.2) a za dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní T5
(odsek 5.3).
5.1 Body za výchovno-vzdelávacie výsledky

Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech za tri klasifikačné obdobia
(prospech na konci 3. ročníka a 4.ročníka a za 1.polrok 5. ročníka) (max. 50 b):



Do priemerného prospechu sa započítava prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra,
prvý cudzí jazyk, matematika, prírodopis (biológia), zemepis (geografia), vlastiveda, dejepis.

Priemer Body ( Body = 100 - 50*Priemer )
1,00 50,00
1,01 49,50
1,02 49,00
1,10 45,00
1,20 40,00
1,50 25,00
1,80 10,00
1,99 0,50

viac ako 2,0 0

5.2 Body za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Uchádzač k prihláške pripojí doklad o úspešnej účasti a umiestnení v predmetovej
olympiáde alebo súťaži, ktorá sa konala v období od 1. septembra 2017 do 28. februára
2020 (rozhoduje dátum na predloženom doklade).

5.3 Body za dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní T5
Uchádzačovi budú pridelené body za dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní tak, že
dosiahnutá percentuálna úspešnosť:
 v predmete matematika = počet pridelených bodov,
 v predmete slovenský jazyk a literatúra = počet pridelených bodov.

6. Pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa Zákona 245/2008 Z. z. § 63
ods. 4 a § 67 ods.3.

7. Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá:
 zmenená pracovná schopnosť uchádzača (odsek 6),
 počet bodov z matematiky z písomnej časti prijímacej skúšky,
 počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry z písomnej časti prijímacej skúšky,
 výsledky celoslovenského testovania Testovania 5 (súčet bodov zo SJL a MAT),
 body za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach,
 priemerný prospech z predmetov SJL a MAT 3. až 4. ročník a prvý polrok 5. ročníka ZŠ.

Košice, 28. máj 2020 Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy

Kritériá prejednané radou školy.

Mgr. Eva Findoráková, predseda Rady školy

Umiestnenie

v predmetovej olympiáde

Body za
školské
kolo

Body za
okresné
kolo

Body za
krajské
kolo

Body za celoslovenské
alebo medzinárodné
kolo

1. miesto 4 8 12 26
2. miesto 3 7 11 15
3. miesto 2 6 10 14

úspešný riešiteľ 1 5 9 13


