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organizačná zložka 

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

EDUID školy: 100013376    Študijný odbor:  7902 J 08 8-ročné gymnázium 

 

K r i t é r i a 

pre prijímanie žiakov do  1.ročníka 8-ročného  štúdia  

pre školský rok 2023/2024 

      

I. Všeobecné údaje 

I.1.   Prijímacie konanie sa koná v súlade s §62 – §68 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
415/2021 Z.z., zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
§29 a §31 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a doplnkov. 

 
I.2   Na základe rozpisu počtu žiakov pre osemročné gymnázia pre školský rok 2023/2024, 

ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
riaditeľ školy príjme na štúdium do Prímy osemročného gymnázia v školskom roku 
2023/2024 najviac 18 žiakov.  Bude otvorená jedna trieda. 

I.3   Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva (odosiela) prihlášku 
na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023 elektronicky cez školský 
informačný systém alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR podaním 
poštou alebo osobne strednej škole spolu s prílohami. Prihláška musí byť potvrdená 
riaditeľom základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje. 

I.4    Termíny 1.kola prijímacej skúšky: 
  1. termín – bude doplnený podľa aktuálnych informácií Ministerstva školstva  
  2. termín – bude doplnený podľa aktuálnych informácií Ministerstva školstva. 

I.5     Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra  a  matematika.   

I.6    Oznámenie o organizácii prijímacieho konania (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) 
bude doručené uchádzačovi najneskôr do 25. 04. 2023.                                         

 



II. Určenie poradia v prijímacom konaní 

II.1  Prijímacie skúšky do prvého ročníka osemročného gymnázia sa uskutočnia formou 
písomných testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, zameraných na 
logické a tvorivé myslenie, v rozsahu učebnej látky 5.ročníka základnej školy, podľa 
aktuálnych učebných osnov. 

Poradie úspešnosti v prijímacom konaní stanovia výsledky písomných testov a účasti 
v predmetových olympiádach a súťažiach okresného alebo diecézneho kola (1. - 3. 
miesto). 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je  240 bodov. 

1. Počet získaných bodov do poradia za  test zo slovenského jazyka a literatúry a za 
test z matematiky sa rovná percentu  úspešnosti v jednotlivých testoch (zaokrúhľuje 
sa na celé čísla). Za test zo slovenského jazyka a literatúry môže žiak získať 
maximálne  100 bodov. Za test z matematiky môže žiak získať maximálne  100 
bodov. 
Žiak môže do poradia získať za absolvovanie písomných prijímacích skúšok 
z profilujúcich predmetov maximálne  200 bodov.  
 

2. Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych 
vedomostných súťažiach : 5, 4, 3 body za 1. – 3. miesto okresných a diecéznych 
súťažiach z profilujúcich predmetov (zohľadňuje sa 1., 2., 3., 4., a 5.ročník ZŠ). 
Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, 
ktorý môže žiak za túto oblasť získať, je 40 bodov 

Bodové hodnotenie za 1. – 3. miesto v okresných súťažiach z profilujúcich predmetov 
(§3, bod 3) bude priznané len po predložení kvalifikovaných dokladov (diplomov, 
výsledkových listín) najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 14.00 hodiny. 

II.2 Prijatí budú uchádzači: 
a)  s najvyššími získanými bodovými hodnotami v počte stanovenom v ods. II.1  
     týchto kritérií. 
b)  ktorých dosiahnutý počet bodov v teste na prijímacej skúške je minimálne 25 %  
     z najvyššieho možného počtu bodov z každého profilujúceho predmetu. 

II.3  Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 
niektorá časť prijímacieho konania, príslušné kritérium sa nebude 
hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

II.4  Pri rovnosti počtu bodov o poradí bude rozhodovať: 
a) Na základe §67, ods. 3, zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,   
     riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť  
     pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 
b)  Vyšší počet bodov  testu z matematiky. 
c)  Vyšší počet bodov testu zo slovenského jazyka a literatúry. 

 

 



III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

III.1     Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené  19. 05. 2023. 

III.2    Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke 
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. 

III.3   Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č.428/2002 osobné údaje žiaka  
(meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

III.5   Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium 
zaslané podľa spôsobu akým bola doručená prihláška na prijímacie skúšky jedným 
z nasledovných spôsobov:                                                 . 
- cez  informačný systém základnej školy napr. EduPage,                                              . 
- odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,                               . 
-  poštou,                                                                                                                           . 
- do elektronickej schránky. 

III.6  Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí 
uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

IV. Zápis na štúdium 

 IV.1 Prijatí žiaci musia do 24.mája 2023 doručiť  škole potvrdenie o nastúpení alebo   
nenastúpení žiaka na štúdium. 

IV.2 Potvrdenie je možné doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov:                  . 
  - cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),  
  - odoslaním naskenovaného tlačiva na mail školy ( skola@css-snina.sk) ,  
  - poštou na adresu školy  
  - do elektronickej schránky školy (E0006581396) .  
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

IV.3  Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na 
štúdium bude zverejnený na www stránke školy. 

IV.3 Ak zákonný zástupca žiaka nedoručí v stanovenom termíne potvrdenie o nastúpení žiaka 
na štúdium, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené 
miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí. 

  

V Snine, dňa 31.11.2022 

 

       RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ školy   


