
 

 
Kritériá pre prijímanie žiakov do osemročného  štúdia pre  školský rok 2021/22 

 
Názov školy:  Spojená škola Svätej Rodiny – gymnázium 

Webová stránka:  www.skolasvr.edupage.sk 

Študijný odbor – zameranie: 7902 J gymnázium 

V školskom roku 2021/22 bude otvorená   1 trieda osemročného  štúdia s celkovým počtom 30 žiakov.  

Prijímacie skúšky sa konajú 3. mája 2021 a 10. mája 2021.  

 

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 riaditeľka školy určuje   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  pre 1. až 

5. ročník ZŠ v súlade s platnými úpravami a smernicami Ministerstva školstva Slovenskej republiky a 

Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. 

 

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 

 

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) body za účasť v matematickej olympiáde v 5. ročníku 

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

 úspešný riešiteľ   +  1 bod  

 

c) body za geografickú a biologickú olympiádu v 5. ročníku 

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

 úspešný riešiteľ   +  1 bod  

Ostatné predmetové súťaže a olympiády sa do počtu bodov nezapočítavajú. 

 

http://www.skolasvr.edupage.sk/


 

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

 

a) podľa § 67 ods. 3 zákona č.245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý 

uchádzač (pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacej skúšky), 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 dosiahol väčší počet bodov z geometrickej  úlohy v  matematike 

 

5. Prijímanie žiakov so ŠVVP 

 

Žiaci so ŠVVP budú mať vytvorené špecifické podmienky podľa charakteru ŠVVP za predpokladu, že 

zákonný zástupca predloží: 

a) žiadosť o úpravu podmienok na základe správy zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia 

z poradenského zariadenia, v ktorom je žiak vedený  

b) správu z poradenského zariadenia s odporúčaniami na úpravu podmienok (elektronicky cez informačný 

systém ZŠ ako prílohu. V prípade, ak je prihláška odoslaná prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu 

strednej školy, takým istým spôsobom je doručená aj správa).  

 

Príslušnú dokumentáciu predloží zákonný zástupca žiaka spolu s prihláškou z dôvodu úpravy potrebných 

podmienok na prijímacej skúške 

 

6. Neúčasť na prijímacích pohovoroch 

 

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie - doklad od lekára nesmie byť 

starší ako 3 dni)  je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania skúšok na riaditeľstve školy. Počet 

prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok 

v náhradnom termíne bude poradie žiakov v zozname prijatých a neprijatých žiakov aktualizované.  

 

7. Zverejnenie zoznamu prijatých a neprijatých uchádzačov 

 

Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

do 20. mája 2021 na webovej stránke školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa kódov 

zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.  

 

Zápis na štúdium: termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium oznámi škola zákonnému zástupcovi 

uchádzača spolu s rozhodnutím o prijatí. Ak sa prijatý uchádzač v stanovenej lehote nezapíše, a to do 25. 

mája 2021, riaditeľka školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa zákona č.71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

Podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou a schválené per rollam 22. februára 

2021.  Kritéria nadobúdajú platnosť dňom 26. februára 2021.   

 

 

       Ing. Helena Jánošíková 

               riaditeľka školy 

 

 


