
Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v
stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020 sa
upravujú kritériá na prijímacie skúšky do 1.ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku
2020/2021 pre žiakov 9.ročníka ZŠ zo dňa 24.04.2020 nasledovne:

KRITÉRIÁ na prijímacie skúšky do 1.ročníka Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v školskom roku
2020/2021 pre žiakov 9.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 MŠVVaŠ SR č.282/2009 Z.z. o
stredných školách v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 268/2011 Z.z.

Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 30. apríla 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 4-ročného gymnázia študijný odbor
7902 J gymnázium: 31 žiakov - 1 trieda

2. Termín prijímacej skúšky v 1. a 2. kole: na základe usmernenia MŠVVaŠ SR
(https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-
na-stredne-skoly/).

3. Uchádzačovi budú pridelené preferenčné body za výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky v
súťažiach a v predmetových olympiádach a preferenčné body za prospech.

3.1 Body za výchovno-vzdelávacie výsledky
Uchádzačovi budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z
polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

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 z predmetov:
o slovenský jazyk a literatúra,
o matematika.

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 z predmetov:
o anglický jazyk,
o biológia,
o dejepis.

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/


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 z predmetov:
o fyzika,
o chémia,
o geografia,
o občianska náuka.

3.2 Body za 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.

3.3 Body za výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach
Uchádzač k prihláške pripojí doklad o úspešnej účasti a umiestnení v predmetovej
olympiáde alebo súťaži, ktorá sa konala v období od 1. septembra 2016 do 28. februára
2020 (rozhoduje dátum na predloženom doklade).

4. Všetci uchádzači vyhoveli prijímacej skúške a celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach
bude určené na základe súčtu preferenčných bodov získaných za výchovno-vzdelávacie výsledky
(odsek 3.1), za prospech (odsek 3.2) a za súťaže a predmetové olympiády (odsek 3.3).

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

6. Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá:

 zmenená pracovná schopnosť uchádzača (odsek 6),
 body za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach,
 súčet bodov za profilové predmety,

 súčet bodov za povinné predmety,
 súčet bodov za doplnkové predmety,
 body za prospech.

Košice 30. apríl 2020 Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy

Kritériá prejednané a schválené Radou školy dňa 06. 05.2020.

Mgr. Eva Findoráková, predseda Rady školy

Umiestnenie v súťaži
a predmetovej
olympiáde

Body za
školské
kolo

Body za
okresné
kolo

Body za
krajské
kolo

Body za celoslovenské
alebo medzinárodné kolo

1.miesto 5 11 17 23
2.miesto 4 10 16 22
3.miesto 3 9 15 21
4.miesto 2 8 14 20
5.miesto 1 7 13 19

úspešný riešiteľ --- 6 12 18


