
Kritériá pre prijímanie 
na študijný odbor 7902 J 74  gymnázium - bilingválne štúdium v Súkromnej spojenej škole – 

organizačná zložka Súkromné gymnázium,  Rovná 597/15, 058 01 Poprad  na školský rok 
2020/2021 

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Rovná 597/15, 058 01 Poprad vydáva aktualizované 
kritériá pre prijímanie na študijný odbor 7902 J gymnázium – bilingválne štúdium v zmysle 
Rozhodnu(a ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom rok 2019/2020 zo dňa 29. 4. 
2020. 

Plánovaný počet na prijaLe do prvého ročníka: 28  žiakov (1 trieda). 

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 (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: 

1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: . 

prvý povinný predmet:  slovenský jazyk a literatúra  
druhý povinný predmet:  matemaaka 

2. Profilový predmet: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: . 

profilový predmet:   anglický jazyk 

3. Doplnkové predmety: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: . 

prvý doplnkový predmet:  dejepis 

druhý doplnkový predmet: biológia 

treY doplnkový predmet:  občianska náuka 

2. PROSPECH 
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. 
ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 
5 bodov za každý školský rok.  

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

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

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



3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

3.1. Predmetová olympiáda  

Za každú predmetovú olympiádu sa započítavajú body do celkového hodnotenia, ak sa 
žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 
9. ročníku (resp. v 7. alebo 8. ročníku) v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, 
SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

1. miesto v okresnom a krajskom kole     25 bodov 
2. miesto v okresnom a krajskom kole     20 bodov 
3. miesto v okresnom a krajskom kole     15 bodov 
4. miesto v okresnom a krajskom kole     10 bodov 
5. miesto v okresnom a krajskom kole      5 bodov 

V prípade umiestnenia žiaka v tej istej súťaži v okresnom aj krajskom kole sa počíta len vyššie 
umiestnenie a body sa pripočítavajú len raz. 

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia vo vedomostných súťažiach sa započítavajú do 
celkového hodnotenia, ak sa žiak zúčastnil na celonárodnom alebo medzinárodnom kole. 

Účasť na celoslovenskom alebo medzinárodnom kole   20 bodov 

4. V prípade rovnosa 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 rozhodnuLa posudkovej komisie sociálneho 
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 
b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  
c) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy. 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 
žiaka, diplomy alebo výsledkové lisLny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe súčtu bodov 
- pridelených za študijné výsledky, 
- pridelených za prospech, 
- pridelených za ďalšie kritériá. 

PrijaY budú uchádzači, ktorí sa v poradí umiestnia na 1. – 28. mieste. 

Aktualizované kritériá pre prijímanie na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne 

štúdium (päťročný vzdelávací odbor) na školský rok 2020/2021 boli prerokované na online 

zasadnutí pedagogickej rady školy 30. 4. 2020.  

        Mgr. Soňa Svienta 
           riaditeľka školy


