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Kritériá prijímacieho konania 

 

V zmysle Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 
mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľka školy určuje kritériá pre 
prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021: 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne: 

1.1 Povinné predmety: 

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

1.2 Profilové predmety : 

 Anglický jazyk 

 Fyzika 

 Chémia  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

1.3  Doplnkové predmety: 

 Biológia 

 Dejepis 

 Geografia 

 Informatika 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 (výborný) zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok ( 15 bodov).  
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3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

3.1 Predmetová olympiáda.  Ak sa žiak umiestnil v krajskom kole predmetovej 

olympiády do 3. miesta,  do celkového hodnotenia sa započíta 50 bodov. 

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia. Ak sa žiak umiestnil v národnom kole  

predmetovej olympiády do 3. miesta,  do celkového hodnotenia sa započíta 50 bodov. Ak sa 

žiak umiestnil v medzinárodnom kole predmetovej olympiády do 3. miesta,  do celkového 

hodnotenia sa započíta 100 bodov. 

3.3 Preferencia školy. Ak žiak pri výbere školy  ako prvú školu zvolil  Gymnázium A. 

Sládkoviča v Krupine, do celkového hodnotenia sa započíta 50 bodov. 

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/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

Požadované vstupné údaje: 
 vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, 
 diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

 

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková 
     riaditeľka školy, v.r. 
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