
Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice

KRITÉRIÁ na talentové skúšky do 1.ročníka s 5-ročným bilingválnym vzdelávacím programom Gymnázia,
Trebišovská 12, Košice v šk. roku 2021/2022 pre žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ.

Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 a s § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.

Riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 25. januára 2021, 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 5-ročného gymnázia študijný odbor
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium: 48 žiakov - 2 triedy

2. Termín prijímacej skúšky:
v 1.termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

v 2.termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.
na základe usmernenia MŠVVaŠ SR (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/).

3. Uchádzačovi budú pridelené body za písomnú časť talentovej skúšky, za výchovno-vzdelávacie
výsledky, za výsledky v súťažiach a v predmetových olympiádach, za prospech a za jazykové
predpoklady.

3.1 Body za písomnú časť talentovej skúšky
Uchádzačovi budú pridelené body za:

 1.časť skúšky: psychologický test a test z ANJ (trvanie každého testu je 30 min. a za každý
test je možné získať max. 50 bodov, spolu max. 100 bodov) a

 2. časť skúšky: test z MAT a test zo SJL (trvanie každého testu je 30 min. a za každý test je
možné získať max. 50 bodov, spolu max. 100 bodov).

3.2 Body za výchovno-vzdelávacie výsledky
Uchádzačovi budú pridelené body podľa známok:
žiakovi 9.ročníka - z koncoročnej klasifikácie zo 6. a 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. a
9.ročníka,

žiakovi 8.ročníka - z koncoročnej klasifikácie z 5. a 6. ročníka a z polročnej klasifikácie zo 7. a
8.ročníka.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/


Uchádzač z 9. ročníka spolu s prihláškou na strednú školu predloží kópiu vysvedčenia z 8.
ročníka (nemusí byť úradne overená) a uchádzač z 8. ročníka spolu s prihláškou na strednú
školu predloží kópiu vysvedčenia zo 7. ročníka (nemusí byť úradne overená).

Ak u niektorého z uchádzačov bude v niektorej klasifikácii uvedené slovné hodnotenie pri
niektorom predmete, nebudú sa u všetkých uchádzačov započítavať body za
výchovno-vzdelávacie výsledky z daného predmetu v ročníku do celkového súčtu bodov.

Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne z predmetov:
o slovenský jazyk a literatúra (deviataci: 6. - 9.ročník, resp. 5. - 8. ročník),
o matematika (deviataci: 6. - 9.ročník, resp. 5. - 8. ročník)

nasledovne: 1 - 3,75b, 2 - 3b, 3 - 1,5b, 4 - 0b, 5 - 0b.

Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne z predmetov:
o dejepis (deviataci: 6. - 9.ročník, ôsmaci: resp. 5. - 8. ročník),
o biológia (deviataci: 6. - 9.ročník, resp. 5. - 8. ročník),
o fyzika (deviataci: 7. - 9.ročník, resp. 6. - 8.ročník),
o chémia (deviataci: 8. - 9.ročník, resp. 7. - 8.ročník),
o geografia (deviataci: 6. - 9.ročník, resp. 5. - 8. ročník),
o občianska náuka (deviataci: 7. - 9.ročník, resp. 6. - 8.ročník)
nasledovne: 1 - 2,5b, 2 - 2b, 3 - 1b, 4 - 0b, 5 - 0b.

3.3 Body za prospech

Ak:
 žiak 9. ročníka dosiahol v 8.ročníku na polročnej klasifikácii, v 7. a 6. ročníku na

koncoročnej klasifikácii resp.
 žiak 8. ročníka dosiahol v 7.ročníku na polročnej klasifikácii, v 6. a 5. ročníku na

koncoročnej klasifikácii
stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započítajú 2 body za
každý školský rok.

Uchádzač z 9. ročníka spolu s prihláškou na strednú školu predloží kópiu vysvedčenia z 8.
ročníka (nemusí byť úradne overená) a uchádzač z 8. ročníka spolu s prihláškou na strednú
školu predloží kópiu vysvedčenia zo 7. ročníka (nemusí byť úradne overená).

Ak u niektorého z uchádzačov bude v niektorej klasifikácii uvedené slovné hodnotenie pri
niektorom predmete, nebudú sa u všetkých uchádzačov započítavať body za
výchovno-vzdelávacie výsledky z daného predmetu v ročníku do celkového súčtu bodov.

3.4 Body za výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach
Uchádzač spolu s prihláškou na strednú školu predloží doklad o úspešnej účasti a umiestnení
v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá sa konala v období od 1. septembra 2017 do 28.
februára 2021 (rozhoduje dátum na predloženom doklade). Započítavajú sa body za najvyššie
kolo danej súťaže v danom školskom roku.



3.5 Body za jazykové predpoklady
Uchádzačovi budú pridelené body podľa známok:
 žiakovi 9.ročníka:

z koncoročnej klasifikácie zo 6. a 7.ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. a 9.ročníka,

 žiakovi 8.ročníka
z koncoročnej klasifikácie z 5. a 6.ročníka a z polročnej klasifikácie zo 7. a 8.ročníka.

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku z predmetu anglický jazyk
nasledovne: 1 - 5b, 2 - 4b, 3 - 2b, 4 - 0b, 5 - 0b.

Uchádzač z 9. ročníka spolu s prihláškou na strednú školu predloží kópiu vysvedčenia z 8.
ročníka (nemusí byť úradne overená) a uchádzač z 8. ročníka spolu s prihláškou na strednú
školu predloží kópiu vysvedčenia zo 7. ročníka (nemusí byť úradne overená).

Ak u niektorého z uchádzačov bude v niektorej klasifikácii uvedené slovné hodnotenie pri
niektorom predmete, nebudú sa u všetkých uchádzačov započítavať body za
výchovno-vzdelávacie výsledky z daného predmetu v ročníku do celkového súčtu bodov.

Ak je uchádzač držiteľom jazykového certifikátu z ľubovoľného cudzieho jazyka, k celkovému
súčtu bodov za jazykové predpoklady sa mu pripočíta 10 bodov za každý certifikát. Uchádzač
spolu s prihláškou na strednú školu predloží doklad o získanom jazykovom certifikáte.

4. Žiak úspešne vykonal talentovú skúšku (vyhovel), ak z oboch častí písomnej talentovej skúšky
(odsek 3.1) získa spolu 100 a viac bodov, pričom z jednotlivých častí testu získa aspoň 40 bodov. V

Umiestnenie v súťaži
alebo v predmetovej
olympiáde (okrem
súťaží a olympiád z
cudzieho jazyka)

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

Umiestnenie v súťaži
alebo v predmetovej
olympiáde z cudzieho

jazyka

Body za
školské
kolo

Body za
okresné
kolo

Body za
krajské
kolo

Body za celoslovenské
alebo medzinárodné kolo

1.miesto 10 16 22 28
2.miesto 9 15 21 27
3.miesto 8 14 20 26
4.miesto 7 13 19 25
5.miesto 6 12 18 24

úspešný riešiteľ --- 11 17 23



prípade, ak sa nebude konať písomná časť talentovej skúšky (na základe usmernenia alebo
rozhodnutia MŠVVaŠ SR), všetci uchádzači vyhoveli talentovej skúške.

5. Celkové poradie uchádzačov po talentových skúškach bude určené na základe súčtu bodov
získaných za:

 písomnú časť talentovej skúšky (odsek 3.1)
 výchovno-vzdelávacie výsledky (odsek 3.2),
 prospech (odsek 3.3),
 predmetové olympiády a súťaže (odsek 3.4),
 jazykové predpoklady (odsek 3.5).

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),
 vyšší počet bodov z prvej časti z písomnej časti talentovej skúšky,
 vyšší počet bodov z druhej časti z písomnej časti talentovej skúšky,
 body za jazykové predpoklady,
 body za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach,
 súčet bodov za povinné predmety,
 súčet bodov za doplnkové predmety,
 body za prospech.

8. Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení
uvedených kritérií v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Do 20. mája 2021 zverejní
zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo na vstupných dverách do budovy školy podľa
výsledkov prijímacieho konania.

9. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na
základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém
základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou
alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

10. Proti rozhodnutiu riaditeľky Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach sa môže uchádzač alebo zákonný
zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

11. Zákonný zástupca úspešného uchádzača, ktorý sa umiestni do 30. miesta vrátane, do 25. júna
2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie
o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je
zverejnený na webovej stránke školy v časti prijímacie konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení
žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej
školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu skola@gt12.sk alebo
poštou na adresu Gymnázia alebo do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia
strednej škole.

12. V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10124.1-A1810 z 26.1.2021 potvrdenie o nastúpení žiaka na
štúdium alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľ školy
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príjme na uvoľnené miesto úspešného žiaka podľa poradia, ktorého zákonný zástupca sa odvolal
v súlade s § 68 ods. (4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení.

Košice 25. január 2021 Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy

Kritériá prejednané Radou školy dňa 11. 02.2021.

Mgr. Eva Findoráková, predseda Rady školy


