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Gymnázium Cyrila Daxnera 
Dr. C. Daxnera 88/3 

093 08 Vranov nad Topľou 

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 

 štvorročného študijného odboru  

7902 J gymnázium pre školský rok 2020/2021 

 

Riaditeľka  Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou v zmysle zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 

zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR pre obdobie mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom   

po prerokovaní v pedagogickej rade určuje podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka štvorročného 

študijného odboru 7902 J gymnázium  pre školský rok 2020/2021.       

Na základe návrhu Odboru školstva PSK a rozhodnutia predsedu PSK riaditeľka školy prijme na 

štúdium v tomto prijímacom konaní do 1. ročníka gymnázia v školskom roku 2020/2021 do troch tried 

najviac 83 žiakov.             

                                                           

Prijímanie na štúdium administratívnym spôsobom                                                                  

Prijímanie uchádzačov bude realizované administratívnym spôsobom, a to stanovením bodového poradia 

uchádzačov  na základe nasledovných kritérií: 

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov v povinných a profilových predmetoch 

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 Dva povinné predmety  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

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

o slovenský jazyk a literatúra  

o  matematika 

 

1.2 Jeden profilový predmet 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

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

Profilový predmet:    anglický jazyk 
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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.       

                                                                                                                                                  

3. Ďalšie kritériá 

3.1 Predmetové  olympiády a individuálne súťaže 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového bodovania, 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, z cudzieho 

jazyka (ANJ, NEJ, RUJ...), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, technickej olympiáde, Pytagoriáde: 

okresné kolo: 1., 2., 3., 4. alebo 5. miesto –   5, 4, 3, 2 alebo 1 bod, 

krajské kolo:  1., 2., 3., 4. alebo 5. miesto – 20, 17, 14, 11 alebo 8 bodov. 
 
Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak za toto kritérium získať, je 100 bodov.  

 

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia  

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka vo vyššie vymenovaných vedomostných súťažiach sa 

započítavajú do celkového bodovania takto: 

 1., 2. , 3., 4. 5. miesto  – 100, 90, 80, 70 ,60 bodov.  

Žiak môže do poradia získať body za jedno najvyššie umiestnenie.  

Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak za toto kritérium získať, je 100 bodov.  

 

3.3. Vlastné kritérium – body za celkový prospech 

 Dosiahnutý priemer známok na konci  6., 7.,  8.  ročníka. a v 1. polroku 9. ročníka bez výchov 

zaokrúhlime matematicky na jedno desatinné miesto. 

      Počet pridelených bodov určuje nasledujúci prehľad: 

1,00   25 bodov  1,50   10 bodov   

1,10  22 bodov  1,60  7 bodov   

1,20   19 bodov  1,70   4 body   

1,30  16 bodov  1,80   1 bod   

1,40   13 bodov  viac ako 1,80 0 bodov      

Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak za toto kritérium získať, je 100 bodov.  
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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 (uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania najneskôr 19. 05. 2020), 

b) získal väčší počet bodov za celý bod č. 3 - Ďalšie kritériá, 

c) dosiahol vyšší počet bodov z profilového predmetu školy – bod 1.2. 

 

5. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 
 

Najneskôr 29. 05. 2020 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na webovom sídle 

gymnázia a pri vstupe do školy. Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí 

na štúdium doručené cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.  

 

6.  Nástup na štúdium 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, 

do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, zápisný lístok alebo potvrdenie o nastúpení/nenastúpení 

žiaka na štúdium, (vzor je uvedený v prílohe)  cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je 

dátum doručenia strednej škole.  

Tieto kritériá boli  prerokované v pedagogickej rade a per rollam  dňa 04. 05. 2020. 

 

 

Vo Vranove nad Topľou    05.05. 2020         PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. 

                               riaditeľka školy                                                                                                                                           
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Príloha: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

       Gymnázium Cyrila Daxnera 
       Ul. Dr. C. Daxnera 88/3 

       093 01 Vranov nad Topľou 

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol 

prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej 

škole. 

S pozdravom  
 

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 
* nehodiace sa preškrtnite  

       


