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Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka päťročného bilingválneho štúdia na školský rok
2020/2021

Riaditeľstvo Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec v zmysle §62 - §65 Zákona č.245/2008 o výchove a
vzdelávaní  (školský zákon)  a  o  zmene a  doplnení  niektorých zákonov a  v súlade  so zákonom
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení  neskorších predpisov,  po prerokovaní  pedagogickou
radou (per rollam) zverejňuje podmienky prijatia uchádzačov na päťročné štúdium pre školský rok
2020/2021. 

A)  Prijímacie  konanie  do  odboru  79  02 J  74  -  gymnázium – bilingválne  štúdium pre  šk.  rok
2020/2021 sa uskutoční od 19. mája 2020 do 30. júna 2020 

B)  V školskom roku  2020/2021  bude  otvorená  podľa  plánu  výkonov  jedna  trieda  5-  ročného
gymnázia. Počet prijatých uchádzačov bude 19. 

C) Uchádzač o štúdium bude prijatý na základe dosiahnutého počtu preferenčných bodov, ktoré žiak
získa:

1 .podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka
(resp. v     prípade žiakov, ktorí sú v     8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej
klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

a/  z  povinných  predmetov  matematika  a  slovenský  jazyk  a  literatúra budú  žiakovi
do celkového súčtu pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

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

b/  z profilových predmetov – anglický jazyk  budú žiakovi do celkového súčtu pridelené body
za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

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

c/ z doplnkových predmetov – fyzika, dejepis budú žiakovi do celkového súčtu pridelené body 
za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

                                    počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka 

2. za prospech v posledných troch školských rokoch vzdelávania
- ak žiak dosiahol stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 
5 bodov za každý školský rok
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3. za umiestnenie v predmetových olympiádach

a/ ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo
v 9. ročníku ZŠ pre žiakov 9. ročníka a pre žiakov 8. ročníka v 7. a 8. ročníku ZŠ v olympiáde
zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo
technickej olympiáde a Pytagoriáde 

Umiestnenie Okresné/Obvodné kolo Krajské kolo

1. miesto 5 10

2. miesto 4 9

3. miesto 3 8

4. miesto 2 7

5. miesto 1 6

b/ ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v celonárodnom alebo medzinárodnom kole v 8.
ročníku alebo v 9. ročníku ZŠ pre žiakov 9. ročníka a pre žiakov 8. ročníka v 7. a 8. ročníku ZŠ v
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG
alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde 

Umiestnenie Celonárodné kolo Medzinárodné kolo

1. miesto 25 40

2. miesto 20 35

3. miesto 15 30

Umiestnenie musí byť doložené kópiou diplomu alebo výsledkovou listinou, ktoré budú priložené
k prihláške žiaka. 

4. Pri rovnosti súčtu bodov bude prijatý žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:
a/  má  zníženú  pracovnú  schopnosť;  (doložená  potvrdením  posudkovej  komisie  sociálneho
zabezpečenia) 
b/dosiahol väčší počet bodov za bod č.3 
c/dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy 
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D. Riaditeľ strednej školy  do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania.

E.  Riaditeľ  strednej  školy  do 29.  mája  2020 zverejní  zoznam uchádzačov  na  webovom sídle
strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

F.  Riaditeľ strednej  školy najneskôr  do 29.mája 2020 doručí  uchádzačovi rozhodnutie  o prijatí
cez informačný  systém  základnej  školy  (napr.  EduPage),  odoslaním  naskenovaného  tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

G. Uchádzač alebo  zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4.  júna 2020 doručí strednej
škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo
potvrdenie  o  nenastúpení  žiaka  na  štúdium,  ktorého  vzor  je  uvedený  v  prílohe  č.  1.  Záväzné
potvrdenie  o  nastúpení  žiaka  alebo  nenastúpení  žiaka  na  štúdium  sa  doručí  strednej  škole
cez informačný  systém  základnej  školy  (napr.  EduPage),  odoslaním  naskenovaného  tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia
strednej škole. 

H. Riaditeľ strednej školy do 5.júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovej stránke školy, resp. na výveske školy. 

I.  Riaditeľ  strednej  školy  do  15.  júna  2020 oznámi  možnosť  vydať  rozhodnutie  o  prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí
podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

J. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom
sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

K. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy  do 15. júna 2020 zverejní
rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

L. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej
školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača doručí  do 30. júna 2020  strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený
v prílohe č. 1.
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Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží
vyjadrenie  všeobecného  lekára  o  schopnosti  študovať  zvolený  odbor  výchovy  a  vzdelávania
v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020. 

Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške 
na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

V Hlohovci dňa 06.05.2020 RNDr. Karin Minarovská 
riaditeľka školy 
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Príloha č.1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

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

Názov strednej školy 

Adresa strednej školy 

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 


