
CIRKEVNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA 
 

organizačná zložka 

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

K r i t é r i a 

pre prijímanie žiakov do  1.ročníka 4-ročného  štúdia  
pre školský rok 2022/2023 

  

I.  Všeobecné údaje 

I.1. Na základe rozpisu najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka  stredných škôl v územnej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 
2022/2023, ktoré vydal Prešovský samosprávny kraj dňa 15.11.2021, príjme riaditeľ 
školy do 1.ročníka  gymnázia 4-ročného štúdia v školskom roku 2022/2023 najviac 
26 žiakov.  Bude otvorená jedna trieda. 

I.2  Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9.ročníka ZŠ, ktorých riadne vyplnené prihlášky na 
štúdium budú odoslané zákonným zástupcom žiaka  do 20.03.2022. 

I.3  Termíny prijímacej skúšky sa uskutočnia v dňoch  2. mája 2022 a  9. mája 2022. 

I.4   Profilovými predmetmi sú slovenský jazyk a literatúra  a  matematika.       

I.5  Oznámenie o organizácii prijímacieho konania (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) 
bude doručené uchádzačovi najneskôr do 25. 04. 2022.                                        . 

II. Určenie poradia v prijímacom konaní 

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

II.2  Poradie, na základe ktorého sa budú prijímať žiaci na štúdium, bude zostavené na 
základe výsledkov z testu zo slovenského jazyka a literatúry, z testu z matematiky,  
výsledkov v prospechu na ZŠ na konci 8.ročníka ZŠ  a v prvom polroku 9.ročníka ZŠ a 
bodov za predmetové olympiády a individuálne vedomostné súťaže.  

II.3   Ak žiak v 2.polroku 8.ročníka nebol z povinne hodnotených predmetov klasifikovaný 
známkou, berie sa do úvahy hodnotenie z 1.polroka 8.ročníka.  Zákonný zástupca alebo 
príslušná základná škola doručí spolu s prihláškou na štúdium aj kópiu vysvedčenia za 
8.ročník overenú riaditeľom základnej školy.  

II.3   Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je  700 bodov. 

a) Počet získaných bodov do poradia za Testovanie 9 - 2020 sa rovná percentu  
úspešnosti v jednotlivých predmetoch (zaokrúhľuje sa na celé čísla). 



Maximálny počet bodov za Testovanie 9 – 2020 je 100 bodov za vyučovací 
jazyk a literatúru a 100 bodov za matematiku,  spolu 200 bodov. 

b)  
c) 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.  

d) Bodmi za prospech na ZŠ sa zohľadňuje koncoročná klasifikácia z povinne 
klasifikovaných predmetov v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka takto:  
študijný priemer 1,00 sa hodnotí počtom bodov 100 za každé hodnotiace 
obdobie. Za každú dvojku sa  odpočíta 5 bodov, za každú trojku 20 bodov a za 
každú štvorku 40 bodov.                                          .  
Žiak môže získať do poradia  max. 200 bodov. 

e) Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych 
vedomostných súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto: 

-   okresné kolo:  
    1., 2., 3. miesto alebo úspešný riešiteľ – 20, 15, 10 alebo 5 bodov, 
-   krajské kolo:  
    1., 2., 3. miesto alebo úspešný riešiteľ  – 50, 40, 30 alebo 15 bodov, 
-   celoslovenské kolo:  
    1., 2., 3. miesto alebo úspešný riešiteľ – 100, 90, 80 alebo 40 bodov. 

Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet 
bodov, ktorý môže žiak za túto oblasť získať, je 100 bodov. 

Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka (diplom 
alebo výsledkovú listinu) zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou 
alebo osobne donesie na gymnázium do 20. 04. 2022. 

II.2  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.3  Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnaziálneho štúdia budú 
prijatí bez overovania vedomostí, t.j. bez vykonania prijímacej skúšky uchádzači, ktorí v 
celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom 
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. O prijatí žiaka bez prijímacej skúšky 
rozhodne riaditeľ školy. 

II.4   Pri rovnosti 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 z prijímacie testu z matematiky. 
c) Vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.                                

. 
 



III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

III.1     Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené  18. 05. 2022. 

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 25.mája 2022 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 31.01.2022  

 

       RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ školy   

 


