
G y m n á z i u m,   Školská 7,  052 01  Spišská Nová Ves 

 

Podmienky prijatia do 1. ročníka gymnázia 

v školskom roku 2020/2021 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 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 a 

v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

a doplnkov a v súlade s „Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania 

na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v  roku 2020“. 

 Prijímacie skúšky na prijatie do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 sa budú 

konať v termínoch a forme podľa pokynov MŠ SR. 

 Počet prijímaných uchádzačov je 120. 

V zmysle prijatého Školského vzdelávacieho programu budú prijatí  uchádzači podľa 

záujmu do 4 tried so zameraním: technika, cudzie jazyky a všeobecno-vzdelávacie 

predmety.  Zameranie si žiak vyberá pri zápise na štúdium. 

 Účastníkmi prijímacieho konania sú: 

o všetci uchádzači, ktorých správne a úplne vyplnené prihlášky na odbor 7902 J 

gymnázium budú doručené riaditeľstvu školy do 21.05.2020. 

 Žiak môže podať len jednu prihlášku na Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves. 

 Žiaci, ktorí splnia uvedené podmienky, budú zoradení do celkového poradia 

podľa nasledujúcich kritérií: 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej 

školy nasledovne: 

 

1.1 Povinné predmety:  

o Slovenský jazyk a literatúra  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

Žiak môže získať maximálne 90 bodov. 

 

o  Matematika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

Žiak môže získať maximálne 90 bodov. 

 

1.2 Profilové predmety:  

o Biológia 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

Žiak môže získať maximálne 54 bodov. 



o  Fyzika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

Žiak môže získať maximálne 54 bodov. 

 

o   Chémia 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

Žiak môže získať maximálne 54 bodov. 

 

2 PROSPECH 

 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania (6., 7., 8. 

ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa 

započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3 ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

 

3.1 Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku 

alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, 

FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a 

Pytagoriáde. 

 

 

 

 

4 V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 

prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) dosiahol väčší počet bodov z predmetu MAT. 

5 Výsledková listina bude zverejnená na webstránke školy www.gymsnv.sk najneskôr  

29.05.2020 

Podmienky prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020 pre prijímacie skúšky do         

1. ročníka gymnázia školského roku 2020/2021 boli prerokované a schválené pedagogickou 

radou dňa 07.05.2020. 

Spišská Nová Ves  07.05.2020 

Mgr. Jozef Kačenga 

                  riaditeľ školy 

 Poradie Okresné kolo Krajské kolo 

1. miesto 50 100 

2. miesto 40 80 

3. miesto 30 60 

4. miesto 20 40 

5. miesto 10 20 

http://www.gymsnv.sk/

