
Gymnázium sv. Edity 

Steinovej 

                Charkovská 1,  040 22 Košice 

 

Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia  

so zameraním na anglický jazyk 

pre školský rok 2017/18  
 

 

Pre školský rok 2017/2018 platia tieto kritériá prijímania na osemročnú formu denného štúdia, 

študijný odbor 7902 J osemročné štúdium v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

1. Na štúdium môže byť prijatý uchádzač z 5. ročníka základnej školy. 

2. Profilové predmety na prijímacích skúškach sú: matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

3. Štúdium v 8-ročnom odbore bude zamerané na vyučovanie anglického jazyka. 

4. Prihlášku na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi základnej školy, ktorú 

žiak navštevuje, do 10. apríla 2017. 

5. Prijímacie skúšky sa konajú 9. a 11. mája 2017 (utorok a štvrtok). Uchádzač je v zmysle § 

63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. povinný uviesť na prihláške zvolený termín prijímacej 

skúšky. Uchádzači konajú prijímacie skúšky písomnou formou v rozsahu učiva 3. – 5. 

ročníka základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút) a z matematiky (45 

minút). 

6. Do prímy bude v školskom roku 2017/2018 prijatých 25 žiakov, teda 1 trieda. 

7. Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z týchto kritérií: 

 Výsledky písomnej prijímacej skúšky: 

o slovenský jazyk a literatúra – maximálne 50 bodov; 

o matematika – maximálne 50 bodov. 

 Výsledky prospechu zo základnej školy – maximálne 30 bodov. 

 Výsledky súťaží - maximálne 20 bodov.  

 

8. Uchádzač  úspešne vykoná písomnú prijímaciu skúšku, ak získa zo slovenského jazyka a 

literatúry minimálne 20 bodov a z matematiky taktiež minimálne 20 bodov. Ak žiak z 

jedného z predmetov nedosiahne počet 20 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium. 

Výsledky prospechu zo základnej školy sa bodujú na základe vysvedčení na konci 3. a 4. 

ročníka základnej školy zo všetkých predmetov. Priemerný prospech 1,00 sa hodnotí 

počtom 30 bodov, uchádzačovi s iným priemerným prospechom sa od maximálneho počtu 

bodov odpočítajú body za horší prospech takto: 

o za každú dvojku (stupeň 2 – chválitebný) sa odpočítajú 2 body, 

o za každú trojku (stupeň 3 – dobrý) sa odpočítajú 4 body, 

o za každú štvorku (stupeň 4 – dostatočný) sa odpočíta 7 bodov,  

o za známku zo správania zníženú o jeden stupeň sa odpočítava 10 bodov,  

o za známku zo správania zníženú o dva stupne sa odpočítava 20 bodov.  

      Za výsledky v predmetových, športových a umeleckých súťažiach získava žiak: 

o za 1. - 3. miesto v krajskom kole 20 bodov, 

o za 1. - 3. miesto v okresnom kole 10 bodov. 

 



Každý uchádzač o prijatie na Gymnázium sv. Edity Steinovej v 8-ročnom odbore môže 

spolu získať 150 bodov. 

 

9. Po pridelení získaných bodov budú uchádzači zaradení do poradia na základe súčtu 

pridelených bodov. Pri rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač s lepším 

priemerným prospechom dosiahnutým na konci 1. polroka v 5. ročníku ZŠ. 

 

10. Zoznam uchádzačov bude zverejnený na výveske školy a na internetovej stránke školy 

podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr 12. mája 2017 o 16:00. Bude obsahovať 

poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom (poradie podľa celkového počtu 

bodov získaných v prijímacom konaní) a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu 

skúšku úspešne alebo neúspešne. 

 

11. Zákonný zástupca uchádzača môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na 

štúdium do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

  

Košice 31.8.2016 

  

Mgr. Mária Dečová, PhD. 

                riaditeľka školy 


