
 

 

 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do osemročného  štúdia pre  školský 

rok 2020/21 
 

 

Názov školy:  Spojená škola Svätej Rodiny – gymnázium 

Webová stránka:  www.gsr.edupage.sk  

Študijný odbor – zameranie: 7902J gymnázium 

 

Po prerokovaní v pedagogickej rade,  rade školy  a so súhlasom zriaďovateľa školy, ktorým je 

Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza  v školskom roku 2020/2021 otvoríme  1 

triedu osemročného  štúdia s celkovým počtom 30 žiakov. Žiaci sa budú povinne vyučovať 

2 cudzie jazyky. Prvý cudzí jazyk je anglický jazyk a druhý nemecký jazyk.  

 

Termíny prijímacej skúšky:  

 

1. termín – 15. 6. 2020 - pondelok 

2. termín 18. 6. 2020 – štvrtok  

  

V zmysle § 65 zákona NRSR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem  pre prijímanie 

žiakov na osemročné štúdium pre školský rok 2020/21  tieto kritériá: 

 

1. Forma a organizácia prijímacích skúšok: 

  

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry  - v trvaní  50 min 

 písomná skúška z matematiky – v trvaní 50 min.  

 

 

2. Rozsah prijímacej skúšky: 

 

podľa platných učebných osnov základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry a 

matematiky v súlade s platnými úpravami a smernicami Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky a Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a podľa štátneho vzdelávacieho 

programu ISCED 1 pre 1. – 4. ročník. 

Za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry môže žiak získať  maximálne 50 bodov 

a rovnaký počet  bodov  je za písomnú skúšku z matematiky  - maximálne 50 bodov. 

Celkový maximálny počet  bodov za prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského 

jazyka a literatúry je 100 bodov.  

 

 

3. Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky: 

 

 úspešné vykonanie prijímacej skúšky - uchádzač, ktorý získa minimálne 50% bodov   z 

matematiky a súčasne minimálne 50% bodov  zo slovenského jazyka a literatúry.  

 neúspešné vykonanie prijímacej skúšky - uchádzač, ktorý získa menej ako 50%  bodov  

z matematiky alebo menej ako 50% bodov  zo slovenského jazyka a literatúry 

http://www.gsr.edupage.sk/


4. Poradie  úspešných uchádzačov 

 

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa nasledovných podmienok: 

 

a) úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky: 

 získaný počet bodov za matematiku  

 získaný počet bodov za slovenský jazyk a literatúru 

 

b) dosiahnutý prospech na  polroku 5. ročníka. Hodnotiť sa budú nasledovné predmety:   

 slovenský jazyk a literatúra 

 matematika  

 cudzí jazyk 

 biológia 

 geografia 

 

Počet bodov za jednotlivé známky:  

 

výborný   + 3 body 

chválitebný  + 1 bod 

dobrý - 2 body 

 

c) body za účasť v matematickej olympiáde: 

 iba za umiestnenie v okresnom kole na prvých troch miestach   +  2 body 

 úspešný riešiteľ   +  1 bod  

d)  body za Pytagoriádu: 

 iba za umiestnenie v okresnom kole na prvých troch miestach   +  2 body 

 úspešný riešiteľ   +  1 bod  

e) body za geografickú a biologickú olympiádu 

 iba za umiestnenie v okresnom kole na prvých troch miestach  +  2 body 

Ostatné predmetové súťaže a olympiády sa do počtu bodov nezapočítavajú. 

  

V prípade rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa nasledovných kritérií:  

 

a) uprednostnený bude žiak, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, ktorú preukáže 

rozhodnutím  posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia, 

b) žiak, ktorý  dosiahol menší počet chýb v pravopisnej časti (diktát) z predmetu slovenský 

jazyk a literatúra, 

c) žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov v matematike, 

d) žiak, ktorý mal lepší priemer známok z predmetov SJL, MAT, ANJ, GEG, BIO na 

polročnom vysvedčení v 5. ročníku 

e) žiak, ktorý mal lepšiu známku z matematiky na polročnom vysvedčení v 5. ročníku 

 

 

 

5.   Žiaci a žiačky s ŠVVP 

 

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP ( Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa 

ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom 



sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak 

evidovaný.  

O úprave prijímacej skúšky žiaka/žiačky s ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia 

výchovného poradenstva. Vo vyjadrení CŠPP alebo CPPPaP je potrebné uviesť skupinu 

obmedzenia (I.; II.). Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doručiť najneskôr do 

12. 6.2020.  Akceptovateľná bude správa zo psychologického vyšetrenia, ktoré bolo 

zrealizované v termíne 1. september 2017 až 28. 2.  2020 u školského psychológa.  

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na internetovej 

stránke školy – www.gsr.edupage.sk  a na bráne školy najneskôr do 3 dní odo dňa konania 2. 

termínu prijímacej skúšky v zmysle školského zákona.  

 

Škola vydá  každému uchádzačovi rozhodnutie podľa výsledkov prijímacieho konania. Spolu s 

doručením rozhodnutia o prijatí škola oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na 

strednej škole.  Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše do určeného termínu, uvoľnené miesto 

bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.  

 

 

Uvedené kritériá boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 3. 3. 2020,  na rade  

školy dňa 23.  3. 2020 a upravené na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 22. 5. 2020. 

 

 

   

 

 

       Ing. Helena Jánošíková 

               riaditeľka školy 

 

 

 

Schválené zriaďovateľom: 

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza  dňa  29. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Mgr. Viera Kyselicová 

     riaditeľka  Arcidiecézneho školského úradu 

http://www.gsr.edupage.sk/

