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Kritériá prijímania žiakov do  1. ročníka štvorročného 

vzdelávacieho programu pre šk. rok 2020/2021 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

 
V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 a v súlade s ustanovením § 65 

zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem kritériá prijatia žiakov               

do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu takto: 

 V školskom roku 2020/2021 otvoríme  1 triedu s počtom žiakov 21. 

 Prijímacie konanie sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

 Poradie žiakov, na základe ktorého budú prijímaní na štúdium, sa určí po sčítaní bodov, 

ktoré budú uchádzačom pridelené na základe nasledujúcich kritérií: 

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 (okrem 

známky 5 – nedostatočný) takto: 

 za známky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (povinné 

predmety) za každú známku samostatne budú pridelené body podľa vzťahu:  

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

 za známky z predmetu anglický jazyk (profilový predmet) za každú známku 

samostatne budú pridelené body podľa vzťahu: 

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

 za známky z predmetov biológia, chémia, fyzika, dejepis a geografia (doplnkové 

predmety) za každú známku samostatne budú pridelené body podľa vzťahu: 

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

2. Prospech 

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

na polročnej aj koncoročnej klasifikácii, do celkového hodnotenia sa mu započíta 5 

bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol (čiže maximálne 15 

bodov). 

3. Ďalšie kritériá  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne, nanajvýš 

však do výšky 100 bodov: 

 Umiestnenie na predmetových olympiádach:  
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Hodnotia sa umiestnenia získané v 8. a 9. ročníku ZŠ na predmetových 

olympiádach SJL, ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo  

technickej olympiáde a Pytagoriáde podľa nasledujúcej tabuľky (započítava sa 

vyššie umiestnenie z tej istej olympiády): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umiestnenie na športových alebo umeleckých súťažiach 

Hodnotia sa umiestnenia v športových alebo umeleckých súťažiach, ak bol 

uchádzač ocenený ako jednotlivec alebo ako člen družstva, podľa nasledujúcej 

tabuľky (započítava sa vyššie umiestnenie z tej istej súťaže): 

 

 

 

 Vlastné kritérium školy 

Účasť na biblickej olympiáde – je hodnotená rovnako ako predmetové 

olympiády. 

Zákonný zástupca uchádzača o štúdium je povinný doručiť doklad o umiestnení 

(diplom, oficiálnu výsledkovú listinu – originály alebo kópie overené riaditeľom ZŠ) 

spolu s prihláškou na štúdium. 

 

 Záverečné ustanovenia 

Prijatí do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2020/2021 budú tí 

uchádzači, ktorí sa v celkovom poradí uchádzačov umiestnia na 1. – 21. mieste. 

Nevyhnutnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, ktoré žiak 

preukáže na začiatku štúdia na SŠ. 

Pri rovnakom počte bodov má pri prijatí prednosť žiak, ktorý:  

a) má zmenenú pracovnú schopnosť; 

b) má lepšie výsledky v olympiádach a súťažiach; 

c) dosiahol väčší počet bodov za známky z predmetu  anglický jazyk. 

Kolo / umiestnenie 
1. – 5. 
miesto 

1. – 3. 
miesto 

4. – 5. 
miesto 

Celonárodné          

a medzinárodné 
20 - - 

Krajské 15  - 

Okresné/obvodové 
 10 5 

Kolo / umiestnenie 

1. – 5. miesto 1. – 3. miesto 

jednotlivec 
člen 

družstva 
jednotlivec 

člen 

družstva 

Celonárodné           

a medzinárodné 
10 8 - - 

Krajské - - 10 5 

Okresné/obvodové - - 5 3 
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Výsledková listina bude zverejnená na internetovej stránke školy www.gsfalev.sk      

29. mája 2020. 

Riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

Zákonný zástupca uchádzača doručením záväzného potvrdenia o nastúpení žiaka na 

štúdium do 4. júna 2020 na sekretariát školy potvrdí akceptovanie rozhodnutia o prijatí 

na štúdium na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči.  Potvrdenie možno doručiť cez 

informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 

e-mailu na adresu gsfalev@gmail.com alebo poštou.  

V prípade, že prijatý žiak nemá záujem o štúdium na Gymnáziu sv. Františka Assiského 

v Levoči, zákonný zástupca doručí do 4. júna 2020 na sekretariát školy záväzné 

potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, čím rozhodnutie o prijatí uchádzača na 

štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí 

ďalšiemu uchádzačovi, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania, bol neprijatý pre 

nedostatok miesta a podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. 

Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca 

uchádzača môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Kritériá boli prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa  6. mája. 2020.   

 

Levoča 06. 05. 2020 

 

 

                                                                                                        RNDr. Janka Hozová 

                                                                                                           riaditeľka školy         

http://www.gsfalev.sk/
mailto:gsfalev@gmail.com

