
SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA 

Starozagorská 8, 040 23  Košice 

Organizačná zložka: Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice 

 

 

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie 

pre školský rok 2019/2020 
 

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice po prerokovaní v pedagogickej 

rade určuje pre školský rok 2019/2020 kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 

a ostatné podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka gymnázia s osemročným 

vzdelávacím programom v študijnom odbore  

 

a) 7902 J gymnázium  nasledovne: 

1. Základné ustanovenie 
 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „školský zákon“). 

 

2. Uchádzači o štúdium 

 
2.1 O štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium v Súkromnom gymnáziu, 

Starozagorská 8 v Košiciach sa môže uchádzať žiak základnej školy, ktorý získal primárne 

vzdelanie a úspešne ukončil 5. ročník, ak : 

- zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej 

školy, ktorú navštevuje v súlade s § 63 ods. 2 školského zákona do 10. apríla 2019 

na adresu školy: Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice, 

-  zúčastní sa prijímacej skúšky. 

 

2.2 Deti cudzincov 

 

- Podľa § 146 ods. 1 školského zákona sa cudzincami na účely školského zákona 

rozumejú deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, 

s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deti žiadateľov o udelenie azylu na 

území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, deti Slovákov žijúcich v 

zahraničí, ako žiadatelia o azyl alebo o doplnkovú ochranu podľa osobitného predpisu, 

ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky bez sprievodu 

zákonného zástupcu. V súlade s ustanovením § 146 ods. 2 školského zákona sa deťom 

cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o 

udelenie azylu a Slovákov žijúcich v  zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, 

ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej 

republiky. Na uchádzača o štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium 

v Súkromnom gymnáziu, Starozagorská 8 v Košiciach, ktorý je dieťaťom cudzinca 

v zmysle školského zákona a má úspešne ukončené primárne vzdelávanie v ročníku 

zodpovedajúcom 5. ročníku základnej školy v Slovenskej republike uchádzajúci sa 

ustanovenie § 146 ods. 2 školského zákona vzťahuje primerane. Pri prijímaní rozhodne 

riaditeľka školy, pričom bude uplatňovať individuálny prístup s ohľadom na to, že na 



odstránenie jazykových bariér im škola zorganizuje základný alebo rozširujúci jazykový 

kurz štátneho jazyka.  

 

3. Počet tried a počet žiakov prijímaných do 1. ročníka 
 

OÚ Košice – odbor školstva rozhodol o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého 

ročníka osemročného štúdia v Súkromnom gymnáziu Starozagorská 8, Košice 

pre prijímacie konanie pre  školský rok 2019/2020  

- 1 trieda pre 17 žiakov v študijnom odbore : 7902 J - gymnázium  
 

4. Časový harmonogram prijímacieho konania a prijímacia skúška 
 

4.1 Prijímacia skúška pre študijný odbor 7902 J gymnázium sa uskutoční v dňoch 

13. mája 2019 (pondelok) a 16. mája 2019 (štvrtok) od 8.30 hod. Uchádzač je povinný 

uviesť na prihláške zvolený termín prijímacej skúšky. 

 

Prijímacia skúška pre študijný odbor 7902 J gymnázium pozostáva z: 

 

 písomnej skúšky, ktorou sa budú overovať vedomosti uchádzačov  

- zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím 

programom odboru vzdelávania v základnej škole. 

- z matematiky v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru 

vzdelávania v základnej škole. 

  

4.2 Úspešné – neúspešné vykonanie prijímacej skúšky 

 

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa aspoň 50% bodov z celkového počtu 

bodov, ktoré môže uchádzač získať z jednotlivých častí prijímacej skúšky, t.j. z každej 

testovej časti prijímacej skúšky musí získať aspoň 50% bodov. Ak uchádzač získa menej ako 

50% bodov, vykoná prijímaciu skúšku neúspešne. 

 

5. Prideľovanie bodov uchádzačom v prijímacom konaní 
 

5.1.Uchádzačom o študijný odbor 7902 J gymnázium budú prideľované body 

za jednotlivé časti prijímacej skúšky takto: 

- za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry  maximálne 30 % celkového počtu 

bodov, 

- za písomnú skúšku z matematiky  maximálne 30% celkového počtu bodov, 

- za študijné výsledky dosiahnuté v ZŠ v troch klasifikačných obdobiach maximálne 30% 

celkového počtu bodov 

- za dosiahnutie 1.,2. alebo 3.miesta v obvodnom, okresnom alebo krajskom 

kole  humanitných a prírodovedných súťaží, ktorých vyhlasovateľom je MŠVV a Š 

SR  maximálne 10% z celkového počtu bodov. 

 

5.2 Prideľovanie bodov za študijné výsledky dosiahnuté v ZŠ  

 

Za študijné výsledky zo ZŠ budú uchádzačom prideľované body na základe priemeru stupňov 

prospechu vo všetkých klasifikovaných predmetoch, okrem výchovných predmetov v troch 

klasifikačných obdobiach - 2. polrok 3. ročníka, 2. polrok 4. ročníka, 1. polrok 5. ročníka. 

 



Za dosiahnutý priemer stupňov prospechu v určených klasifikačných obdobiach získa 

uchádzač body nasledovne: 

 

             priemer stupňov prospechu počet bodov  
1,00 – 1,20 (10) 

1,21 – 1,40  (8) 

1,41 – 1,60  (6) 

1,61 – 1,80  (4) 

 

Ak mal uchádzač počas štúdia v ZŠ znížený stupeň prospechu zo správania, počet pridelených 

bodov sa mu zníži o 10 bodov. 

 

6. Poradie prijímania uchádzačov 
 

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa celkového počtu bodov, ktorý je súčtom bodov 

získaných za psychologické testy, za písomnú skúšku a za študijné výsledky podľa vyššie 

uvedených kritérií. 

 

6.1 Poradie prijímania uchádzačov pri rovnosti bodov 

Pri rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má v súlade s § 67 ods. (3) 

školského zákona zmenenú pracovnú schopnosť. Rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia uchádzač odovzdá riaditeľovi základnej školy spolu s prihláškou. 

 

Pri rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač o študijný odbor 7902 J 

gymnázium, ktorý získal viac bodov v tomto poradí: 

1. dosiahol vyšší počet bodov v písomnej skúške 

2. dosiahol lepší priemer stupňov prospechu v jednotlivých klasifikačných obdobiach 

(porovnávať sa budú výsledky od posledného klasifikačného obdobia smerom 

k predchádzajúcemu posudzovanému klasifikačnému obdobiu)  

3. získal 1., 2. alebo 3. miesto v obvodnom, okresnom alebo krajskom kole súťaží 

a predmetových olympiád kategórie A (súťaže celoštátneho charakteru 

a medzinárodné súťaže, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo, školstva, vedy, 

výskumu a športu SR). Fotokópiu dokladu o umiestnení v súťažiach je potrebné 

doložiť k prihláške na štúdium alebo doručiť najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky. 

 

7. Neúčasť na prijímacej skúške 
 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov (napr. vážne ochorenie – dokladovať 

potvrdením od lekára) nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľka 

školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca 

uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy 

v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

 

8. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 
 

Výsledky prijímacieho konania pre študijný odbor 7902 J gymnázium zverejní riaditeľka 

školy na výveske školy a na webovom sídle školy (www.schoolhuman.eu) do troch 

pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky formou zoznamu.  

 



 

Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov pod číselným kódom podľa výsledkov 

prijímacieho konania, celkový počet bodov, ktoré uchádzač získal z prijímacej skúšky 

a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Číselný kód 

priradený každému uchádzačovi bude oznámený zákonnému zástupcovi v pozvánke 

uchádzača na prijímaciu skúšku.  

 

Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania 

 

Riaditeľka školy v lehote do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky 

rozhodne a odošle príslušné rozhodnutie zákonnému zástupcovi každého uchádzača 

uvedenému na prihláške uchádzača o štúdium. Spolu s rozhodnutím bude zákonnému 

zástupcovi uchádzača, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámený termín, miesto a spôsob 

zápisu. Zároveň bude zákonným zástupcom prijatých uchádzačov zaslaný dotazník pre výber 

povinne voliteľného predmetu etická výchova, resp. náboženská výchova a 2. povinného 

cudzieho jazyka. Zápis vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača na základe zápisného 

lístka vydaného základnou školou. Zákonný zástupca prijatého uchádzača po jeho zápise 

na štúdium podpíše Zmluvu o štúdiu žiaka. 

 

9. Zápis prijatých uchádzačov 
 

Zápis prijatého uchádzača na štúdium v odbore 7902 J gymnázium vykoná jeho zákonný 

zástupca v termíne do 31. 05. 2019 v čase od 8.00 -15.30 hod. na riaditeľstve školy. 

Zákonný zástupca prijatého uchádzača pri zápise predloží preukaz totožnosti, rozhodnutie 

o prijatí na štúdium a vyplnený dotazník. 

 

Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý 

na štúdium je neplatné a uvoľnené miesto riaditeľka školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi 

v poradí, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a nebol prijatý pre nedostatok miesta. 

 

10. Prijímacie skúšky v ďalšom termíne 
 

V súlade s § 66 ods. 7 školského zákona riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne 

na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto 

rozhodnutie zverejní najneskôr do 06. júna 2019. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom 

júnovom týždni v utorok 18. júna 2019 a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu 

19. júna 2019.  

 

11. Záver 
 

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 

a ostatné podmienky prijatia na štúdium boli prerokované v pedagogickej rade školy 

dňa 22. novembra 2018 a sú platné pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020. 

 

V Košiciach 22. novembra 2018 

 

Mgr. Eva Bednáriková 

      riaditeľka školy 


