
CIRKEVNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA 
 

organizačná zložka 

Gymnázium sv.Cyrila a Metoda , Švermova 10, 069 01 Snina 

 

K r i t é r i a 

pre prijímanie žiakov do  1.ročníka 4-ročného  štúdia  

pre školský rok 2020/2021  

spracované na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 324/2012 Z. z., v súlade so zákonom NR SR 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o 

stredných školách v znení neskorších predpisov a  rozhodnutí ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k 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“), ktorým  určil termíny, organizáciu 

a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách platia pre prijímanie  žiakov 

do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu  sv.Cyrila a Metoda, Švermova 10 v Snine pre 

školský rok 2020/2021 nasledovné kritéria. 

I.  Hlavné prijímacie konanie 

I.1. Na základe Rozpisu najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka  stredných škôl v územnej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 

2020/2021, ktoré vydal Prešovský samosprávny kraj dňa 15.11.2019, príjme riaditeľ 

školy  na štúdium do 1.ročníka  gymnázia 4-ročného štúdia v školskom roku 

2020/2021 najviac 25 žiakov. Bude otvorená jedna trieda. 

I.2  Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie. Na prihláške 

na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka.. 

I.3  Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania. Následne bude hneď v ten deň zverejnený 

zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.csssnina.sk a na vchodových 

dverách školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

I.4 Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie 

o prijatí cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

I.5  Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať do 4.júna 2020. Prijatý uchádzač odošle 

mailom Záväzné potvrdenie o nástupe (tlačivo je zverejnené na stránke školy 

www.csssnina.sk ) na mailovú adresu: cirkzs@stonline.sk . 
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I.6  Riaditeľ strednej školy 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 

miest na webovom sídle školywww.csssnina.sk  a na vchodových dverách školy. 

I.7  Neprijatí uchádzači majú možnosť do 14.júna 2020 podať odvolanie voči rozhodnutie 

o neprijatí na základe výsledkov prijímacieho konania a to mailom na adresu školy 

cirkzs@stonline.sk .  (tlačivo je k dispozícii na stránke školy www.csssnina.sk ) 

I.6 Riaditeľ 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. 

I.7  Riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom 

sídle  školywww.csssnina.sk  a dverách hlavného vchodu školy. 

I.8  Riaditeľ školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na strednej škole. 

II. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) 

II.1 Riaditeľ 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. 

II.2  Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ  

školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Prijatý uchádzač do 30.júna 2020 

odošle mailom Záväzné potvrdenie o nástupe (tlačivo je zverejnené na stránke školy 

www.csssnina.sk ) na mailovú adresu: cirkzs@stonline.sk . 

II.3 Riaditeľ školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený 

počet miest. 

III. Určenie poradia v prijímacom konaní 

III.1  V prijímacom konaní sa bude zohľadňovať len prospech na základnej škole a úspechy 

v určených súťažiach. Do celkového hodnotenia budú pridelené preferenčné body podľa 

známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka 

okrem známky 5 – nedostatočný. Zároveň budú prirátané body za umiestnenia v určených 

súťažiach. 

III.2  Body za povinné predmety. 

Povinnými predmetmi, ktorých hodnotenie sa bude započítavať podľa nasledujúceho 

postupu sú: slovenský jazyk a literatúra, matematika.  Do celkového súčtu budú 

pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

Teda za každú známku 1: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 1). (4 − 1) = 5  3  3 = 45; 

         za každú známku 2: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 2). (4 − 2) = 5  2  2 = 20; 

         za každú známku 3: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 3). (4 − 3) = 5  1  1 = 5; 

         za každú známku 4: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 4). (4 − 4) = 5  0  0 = 0 

Maximálny počet bodov v tejto oblasti:  180 bodov. 
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III.3  Body za profilové predmety.  

Profilovými predmetmi, ktorých hodnotenie sa bude započítavať podľa nasledovného 

postupu sú: anglický jazyk, biológia, chémia.   Do celkového súčtu budú pridelené body 

za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  

. 

Teda za každú známku 1: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 1). (4 − 1) = 3  3  3 = 27; 

         za každú známku 2: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 2). (4 − 2) = 3  2  2 = 12; 

         za každú známku 3: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 3). (4 − 3) = 3  1  1 = 3; 

         za každú známku 4: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 4). (4 − 4) = 3  0  0 = 0. 

Maximálny počet bodov v tejto oblasti: 162 bodov. 

III.4  Body za doplnkové predmety. 

Doplnkovými predmetmi, ktorých hodnotenie sa bude započítavať podľa nasledovného 

postupu sú: fyzika, dejepis, geografia. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú 

známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

  
Teda za každú známku 1: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 1). (4 − 1) = 2  3  3 = 18; 

         za každú známku 2: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 2). (4 − 2) = 2  2  2 = 8; 

         za každú známku 3: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 3). (4 − 3) = 2  1  1 = 2; 

         za každú známku 4: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 4). (4 − 4) = 2  0  0 = 0. 

Maximálny počet bodov v tejto oblasti: 108 bodov. 

III.5  Body za prospech 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie 

dosiahol. 

Maximálny počet bodov v tejto oblasti: 15 bodov. 

III.6  Body za predmetové olympiády 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, 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, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, 

GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde . 

Okresné kolo: 1. miesto – 10 bodov   Krajské kolo: 1. miesto – 15 bodov  

                        2. miesto – 8 bodov                                           2. miesto – 13 bodov  

                        3. miesto – 6 bodov                                           3. miesto – 11 bodov 

                        4. miesto – 4 body                                             4. miesto – 9 bodov  

                        5. miesto – 2 body                                             5. miesto – 7 bodov 

Maximálny počet bodov v tejto oblasti: 100 bodov. 

III.7  Vlastné kritérium školy 

Do celkového hodnotenia sa započítava, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v 

okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v Biblickej olympiáde alebo 

v recitačnej súťaži   ... a Slovo bolo u Boha. Počty pridelených bodov sú rovnaké ako za 

predmetové olympiády. 

Do celkového hodnotenia sa započítavajú aj úspechy v celoslovenských  súťažiach 

v oblasti prírodovedných predmetov.  

Celoslovenské kolo:  1.miesto  -  100 bodov 

                                   2.miesto  -   80  bodov 

                                   3.miesto -    60  bodov 



                                 čestné uznanie  - 20 bodov 

Maximálny počet bodov v tejto oblasti je : 100 bodov. 

III.8  Doklad o umiestnení žiaka (diplom alebo výsledkovú listinu) zákonný zástupca  

uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo doručí do školy najneskôr 19. mája 2020. 

III.9  Žiak splnil kritérium, ak získal taký celkový súčet bodov podľa týchto kritérií, že vo 

výsledkovej listine prvého kola sa umiestnil na 1. až 25. mieste. 

III.10 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.III.6  Body za predmetové olympiády, 

    c/ dosiahol väčší počet z určených profilových  predmetov školy v bode III.3. 

 

IV.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

IV.1     Najneskôr do 29. 05. 2020 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na 

webovom sídle školy www.csssnina.sk a na dverách hlavného vchodu do školy, v 

súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

IV.2     Rozhodnutia o prijatí a neprijatí budú zaslané cez informačný systém základnej školy, 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

IV.3    Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí 

uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy.  

IV.4    Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č.428/2002 osobné údaje žiaka 

(meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

V. Zápis na štúdium 

 V.1   Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne na sekretariáte riaditeľky 

školy. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí osobne alebo 

mailom do 4. júna 2020 našej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, 

potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

V.2.   Ak sa zápis prijatého uchádzača podľa pokynov v bode V.1 neuskutoční v stanovenom 

termíne, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto 

sa naplní ďalším uchádzačom v poradí. 

 V Snine, dňa 07.05.2020  

RNDr. Jozef Lojan 

     riaditeľ školy   
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