
  Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany 
 

Upravené kritériá 

prijímania žiakov do 1. ročníka 4-ročného študijného odboru 7902 J gymnázium 

pre školský rok 2020/2021 

 
 Na základe § 62 - 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. (4) písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe 

Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách 

v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020 riaditeľka školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade 6. 5. 2020 a po vyjadrení Rady školy pri Gymnáziu, Komenského 13, 

Lipany (per rollam) určuje  tieto kritériá:  

 

I.  Všeobecné údaje 
 

1. Riaditeľka školy prijme na štúdium do 1. ročníka gymnázia v školskom roku 

2020/2021 44 žiakov. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorých riadne vyplnené 

prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľke školy do 19. 5. 2020.  

2. Termín prijímacieho konania: Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného  

vzdelávacieho programu sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 
3. Spôsob prijímacieho konania: administratívny.   

4. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené z bodov 

za zohľadnenie študijných výsledkov z koncoročnej klasifikácie 8. ročníka a polročnej klasifikácie 

z 9. ročníka, bodov za prospech  za 8., 7. a 6. ročníka ZŠ a bodov za  ďalšie kritériá  

 

II.  Určenie poradia v prijímacom konaní 
 

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov za: 

 

1. ZOHĽADNENIA 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 

nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  
Do celkového súčtu budú pridelené body (maximálne 180 bodov) z povinných predmetov 

slovenský jazyk a literatúra a matematika za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 

                                           . 

1.2. Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body (maximálne 162 bodov) z profilových 

predmetov anglický jazyk, biológia, dejepis za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 

                                           . 

1.3. Doplnkové predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body (maximálne 144 bodov) z doplnkových 

predmetov fyzika, nemecký/ruský jazyk, chémia, geografia za každú známku 

samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  

                                           . 

 

Za zohľadnenie študijných výsledkov získa uchádzač maximálne 486 bodov. 

 

 

 



 

2. PROSPECH 

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

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, teda maximálne 15 bodov za 

prospech.   

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ  

3.1.  Predmetová olympiáda (maximálne 40 bodov) 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.  

až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole, resp. bol úspešným riešiteľom v 8. ročníku alebo 

9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA), DEJ, MAT, FYZ, CHE, 

BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde získava 10 bodov za jednu súťaž 

v príslušnom školskom roku (20 bodov pri 2 umiestneniach v jednom šk. roku, maximálne 40 

bodov za 4 umiestnenia za 2 uvedené šk. roky). 

3. 2.  Športová súťaž alebo športová výkonnosť (maximálne 20 bodov) 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa 

žiak umiestnil na 1.  až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole (individuálne, resp. bol 

členom športového kolektívu) v 8. ročníku alebo 9. ročníku v súťaži, získava 5 bodov za jednu 

súťaž v príslušnom školskom roku (10 bodov pri 2 umiestneniach v jednom šk. roku, maximálne 

20 bodov za 4 umiestnenia za 2 uvedené šk. roky). 

3. 3.  Umelecký výkon (maximálne 20 bodov) 

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.  až 3. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole (individuálne, resp. bol členom umeleckého kolektívu) 

(nepočíta sa prehliadka súťaže, nepočíta sa umiestnenie v tzv. pásme) v 8. ročníku alebo 9. 

ročníku v umeleckej súťaži, získava 5 bodov za jednu súťaž v príslušnom školskom roku (10 

bodov pri 2 umiestneniach v jednom šk. roku, maximálne 20 bodov za 4 umiestnenia za 2 

uvedené šk. roky). 

3. 4  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia (maximálne 40 bodov)  

Umiestnenie v celonárodnej a medzinárodnej súťaži (1. až 5. miesto v 8. ročníku alebo 9. 

ročníku) sa započítavajú do celkového hodnotenia. Žiak môže získať 20 bodov za jednu súťaž 

v príslušnom školskom roku, maximálne však spolu 40 bodov. 

Predmetové olympiády a postupové súťaže, ktoré súvisia s odborom vzdelávania, sú zverejnené 

na webových sídlach: 

https://www.minedu.sk/data/att/15923.pdf 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze.alej 
https://www.minedu.sk/data/files/8991_zoznam-skolskych-sportovych-sutazi-na-rok-2019-2020_-a-b_scan.pdf 

 

3. 5  Vlastné kritérium školy (maximálne 4 body) 

Ak žiak preukáže (potvrdením riaditeľa školy) angažovanosť v spoločensky významných 

aktivitách (Detský čin roka, charitatívne aktivity, aktivity žiaka v programe Zelená škola, 

v žiackej rade, v školskom časopise, vystúpenia na verejnosti presahujúci rámec školy), môže 

získať 4 body. 

 Riaditeľom ZŠ overený doklad o umiestnení žiaka (diplom, výsledkovú listinu alebo 

potvrdenie o umiestnení, potvrdenie riaditeľa školy o aktivitách žiaka) zákonný zástupca 

uchádzača zašle spolu s prihláškou. 

Za zohľadnenie ďalších kritérií získa uchádzač maximálne 124 bodov. 

 

https://www.minedu.sk/data/att/15923.pdf
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze.alej
https://www.minedu.sk/data/files/8991_zoznam-skolskych-sportovych-sutazi-na-rok-2019-2020_-a-b_scan.pdf


O priznaní, resp. nepriznaní bodov za ďalšie kritériá, rozhodne prijímacia komisia.  

  

4. 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. 3 Ďalšie kritériá,  

c/ dosiahol väčší počet  bodov v bode 1.1, potom 1.2. potom 1.3. 
  

  Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je 625 bodov. 

(maximálne 180 bodov za 2 povinné predmety, maximálne 162 bodov za profilové predmety, maximálne 

144 bodov za doplnkové predmety, maximálne 15 bodov za prospech, maximálne 124 bodov za ďalšie 

kritériá).   

 

III.     Rozhodnutie o prijatí 

 

Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania. 

 

IV.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

 

Riaditeľka školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy 

www.gymlipany.edu.sk a na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. Pri zverejňovaní 

výsledkov budú v zmysle zákona č. 18/2018 osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, 

ktorý bude uchádzačovi pridelený a oznámený. 

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. 

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať v stanovenom 

termíne odvolanie, najneskôr do 14. júna, vzhľadom k tomu, že riaditeľka školy 15. júna zverejňuje 

prípadné konanie 2. termínu prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.  

 

V.  Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí 

Gymnáziu Lipany potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka 

na štúdium, ktorého vzor je uvedený na webe školy, resp. je prílohou rozhodnutia. 

2. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí 

Gymnáziu Lipany cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia. 

Vzhľadom k tomu, že riaditeľka školy 5. júna zverejní počet obsadených, resp. voľných miest, 

uchádzač musí svoje rozhodnutie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium oznámiť do 4. júna 

2020.  

VI.  Záverečné ustanovenia 

 

Riaditeľka školy do 15. 6. 2020 po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne na základe 

výsledkov prijímacieho konania o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet 

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

Tieto kritériá platia pre celé prijímacie konanie na školský rok 2020/2021. 

 

 

 

Lipany 6. mája 2020    PhDr. Viera Urdová, riaditeľka školy  

 

http://www.gymlipany.edu.sk/

