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OZNAM
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V zmysle 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 prijímacie skúšky do jednej
triedy prvého ročníka 8-ročného gymnázia pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v dvoch
termínoch: 03. mája 2021 a 10. mája 2021 v budove Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L.
Novomeského 4 v Košiciach. Do jednej triedy bude prijatých 24 žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí
podajú v stanovenom termíne prihlášku na základe výsledkov prijímacích skúšok.
Všetci žiaci budú robiť písomnú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a
z matematiky. Obsah oboch testov bude vychádzať z učebných osnov 1.- 5. ročníka ZŠ.
Celkový výsledok prijímacej skúšky pozostáva z bodov za:
1. písomný test zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 60 minút
+ 100 bodov
2. písomný test z matematiky v trvaní 60 minút
+ 100 bodov
3. známky na koncoročných vysvedčeniach z 2. až 4. ročníka a na polročnom vysvedčení
z 5. ročníka ZŠ, ktoré budú pripočítavané a odpočítavané nasledovným spôsobom:
a) za samé jednotky na vyššie citovaných vysvedčeniach
+ plus 20 bodov
b) každú známku 2
- mínus 2 body
c) každú známku 3
- mínus 4 body
d) každú známku 4
- mínus 8 bodov
4. za umiestnenie na krajskom, resp. regionálnom kole (na 1.,2.,3. mieste) v predmetových
olympiádach a súťažiach (cudzie jazyky, SJL, MAT, FYZ, CHE, PRÍ, DEJ, GEO)
+ plus 4 body
Maximálny počet bodov získaných na prijímacích skúškach:
a) za testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
b) za samé jednotky na vyššie uvedených vysvedčeniach

+ 200 bodov
+ 20 bodov
+ 220 bodov
plus body za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach.

Pomocné kritériá pri rovnosti bodov:
a) Vyšší počet bodov získaných z testu zo slovenského jazyka a literatúry.
b) Vyšší počet bodov získaných z testu z matematiky.
c) Celkový lepší priemer známok za vyššie uvedené ročníky ZŠ.
d) Umiestnenie na okresnom, resp. obvodnom kole (na 1.,2.,3. mieste) v predmetových
olympiádach a súťažiach (cudzie jazyky, SJL, MAT, FYZ, CHE, PRÍ, DEJ, GEO)
e) V zmysle § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy prijme prednostne
uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia
zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám
prijímacieho konania.

-2Kritériom na úspešné vykonanie skúšky je získanie najmenej 50 bodov zo slovenského
jazyka a literatúry a najmenej 50 bodov z matematiky. Úspešné vykonanie skúšky nezaručuje
prijatie na štúdium. Zoznam prijatých a neprijatých žiakov bude zverejnený do troch
pracovných dní odo dňa konania prijímacích skúšok na bráne školy a na webovej stránke
školy.
Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 26.01.2021 a v rade školy dňa
27.01.2021.

Kritériá môžu byť upravené na základe aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR.

V Košiciach dňa 19.01.2021

Mgr. Ivana Antoniová
riaditeľka školy

