
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNÁZIUM, GOLIANOVA 68, NITRA 
 

GOLIANOVA 68, 949 01 NITRA 
 

telefón: 00 421/37 640 96 12                                                         e-mail: gymgol@gymgolnr. sk 
 

 

 

K r i t é r i á 

pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia 

pre školský rok 2020/2021 

 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

71/1967 Z. z. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov, zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 23.01.2020 (úprava 

04.05. 2020) a rade školy dňa 30.01.2020 (schválenie zmien 06.05. 2020)   stanovujem tieto kritériá na 

prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia na školský rok 2020/2021:  

 

1. V školskom roku 2020/2021 na základe plánu výkonov, ktorý schválil Odbor školstva Úradu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, bude otvorená jedna trieda 5-ročného štúdia: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne 

štúdium: s počtom spolu najviac 31 žiakov. 
 

2. Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení 

prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020 zverejneným MŠVVaŠ SR dňa 29.04.2020. 
 

3. Podmienkou prijatia do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia je: 

 3.1 Riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednú školu do 28.02.2020 na tunajšej škole. 

3.2 Umiestnenie sa v poradovníku, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov, ktoré  

      uchádzač získa podľa bodu 4, do naplnenia plánu výkonov. 

3.3 Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 
 

 

4. Celkový počet bodov získaných uchádzačom v prijímacom konaní bude tvoriť súčet bodov za:  

4.1 ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY – body za koncoročnú klasifikáciu 8. ročníka a polročnú klasifikáciu 9. 

ročníka ZŠ (u uchádzačov z 8. ročníka: koncoročná klasifikácia zo 7. ročníka a polročná klasifikácia z 8. 

ročníka ZŠ): 

a) Body za povinné predmety: Povinné predmety sú slovenský jazyk (príp. vyučovací jazyk) 

a matematika. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

Prílohy 1 týchto kritérií. 

b) Body za profilový predmet: Profilový predmet je anglický jazyk. Do celkového súčtu budú 

pridelené body za každú známku samostatne podľa Prílohy 1 týchto kritérií. 

c) Body za doplnkové predmety: Doplnkové predmety sú dejepis, chémia, biológia, fyzika, 

geografia. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

Prílohy 1 týchto kritérií. 

4.2  PROSPECH - Ak uchádzač dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre uchádzača  

       navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov v koncoročnej klasifikácií, do   

       celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. (viď. Príloha  1 kritérií). 

       4.3  ĎALŠIE KRITÉRIA - Do celkového súčtu budú pridelené body z intervalu {0;100} bodov,  
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              samostatne v každom kritériu.   

A. Predmetová olympiáda -  do celkového hodnotenia sa započítajú žiakovi body za 1. miesto 

až 5. miesto v okresnom alebo krajskom kole v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, 

NEJ, RUJ, SPJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO alebo technickej olympiáde 

a Pytagoriáde. Body sa priznávajú za školské roky 2018/2019 a 2019/2020. (viď. Príloha 1 

kritérií). 

B. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia uchádzača v predmetových olympiádach. Do 

celkového hodnotenia sa započítajú body za 1. miesto až 5. miesto v celonárodnom 

alebo medzinárodnom kole, v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SPJ, FRJ), 

DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO, technickej olympiáde a Pytagoriáde. Body sa priznávajú 

za školské roky 2018/2019 a 2019/2020. (viď. Príloha 1 kritérií). 

C. Jedno vlastné kritérium strednej školy: 

TALENTOVÝ TEST - prezenčné overenie talentu uchádzačov v termíne od 19. do 

20.05.2020 so súhlasom zriaďovateľa školy. Uchádzačovi príde pozvánka na písomné 

overenie talentu na konkrétny dátum a čas, s presnými pokynmi najneskôr 5 dní pred 

začiatkom overovania. V talentovom teste sa budú overovať písomnou formou všeobecné 

študijné predpoklady uchádzačov, všeobecné jazykové zručnosti a zručnosti 

z anglického jazyka na úrovni A2. Test má časový rozsah 40 min. (viď. Príloha 1 kritérií). 
  

5. V prípade, že viacerí uchádzači budú mať v prijímacom konaní rovnaký celkový počet bodov, budú 

postupne uplatnené nasledovné pomocné kritériá pri zostavení poradovníka: 

a) uchádzač má zmenenú pracovnú schopnosť (rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia), 

b) získal väčší počet bodov v talentovom teste, 

c) získal väčší počet bodov v celoslovenskom, krajskom, okresnom kole (v tomto poradí) olympiády 

z anglického jazyka v prebiehajúcom a predošlom šk. roku,  

d) získal väčší počet bodov v celoslovenskom, krajskom, okresnom kole (v tomto poradí) olympiády 

z cudzích jazykov a zo slovenského jazyka v prebiehajúcom a predošlom šk. roku 

e) získal väčší počet bodov v celoslovenskom, krajskom, okresnom kole (v tomto poradí) olympiády 

z predmetu matematika v prebiehajúcom a predošlom šk. roku,  

f) získal väčší počet bodov v celoslovenskom, krajskom, okresnom kole (v tomto poradí) olympiády 

z predmetu chémia v prebiehajúcom a predošlom šk. roku,  

g) získal väčší počet bodov v celoslovenskom, krajskom, okresnom kole (v tomto poradí) olympiády 

z predmetu informatika v prebiehajúcom a predošlom šk. roku,  

h) získal väčší počet bodov v celoslovenskom, krajskom, okresnom kole (v tomto poradí) olympiády 

z predmetov biológia, fyzika v prebiehajúcom a predošlom šk. roku, 

i) získal väčší počet bodov v celoslovenskom, krajskom, okresnom kole (v tomto poradí) olympiády 

z predmetov dejepis, geografia v prebiehajúcom a predošlom šk. roku, 

j) získal väčší počet bodov z profilového predmetu anglický jazyk,  
 

6. 6.1 Kritérium prijatia na štúdium splní a prijatý bude uchádzač, ktorý splnil kritérium 3, v poradovníku 

uchádzačov sa umiestnil na 1. – 31. mieste a zároveň v prezenčnom overení talentu získal minimálne 

25 bodov. 

 6.2 Kritérium prijatia nesplnil uchádzač, ktorý sa v poradovníku umiestnil na 32. mieste  alebo na mieste 

s vyšším poradovým číslom. Takýto uchádzač, v prípade, že jeho zákonný zástupca podal 

odvolanie a zároveň nepotvrdil záväzný nástup uchádzača na štúdium na inej škole, môže byť 

prijatý v poradí podľa poradovníka na uvoľnené miesto, ktoré vznikne nezapísaním sa uchádzača na 

štúdium. 
 

7. Kompletný poradovník uchádzačov v členení: 

 prijatí uchádzači na základe prijímacieho konania a kritérií, 
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 neprijatí uchádzači, na základe prijímacieho konania a kritérií, 

bude zverejnený na výveske školy a na webovom sídle školy 21.05.2020.  

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená uchádzačov, ale číselné kódy, 

ktoré im budú vopred pridelené a budú zaslané zákonnému zástupcovi prostredníctvom Slovenskej pošty. 
 

8. Riaditeľka školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. 
 

9. Zákonný zástupca uchádzača do 04.06. 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na 

vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na 

štúdium, ktorého vzor je uvedený v Prílohe 2 kritérií. 
 

10. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručí zákonný zástupca 

strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia škole. 
 

11. Ak zákonný zástupca uchádzača prijatého na štúdium nedoručí škole záväzné potvrdenie podľa bodov 9. 

a 10., resp. doručí potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, po termíne 04. 06. 2020 nástup na štúdium 

zaniká a riaditeľka školy do 15. 06. 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim 

uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie 

a zároveň nepotvrdili nástup na inej strednej škole. 
 

 

12. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti 

študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne najneskôr 31.08. 2020. 

 

13. Počas overovania talentu uchádzačov prezenčnou formou je povinnosťou uchádzača a jeho zákonného 

zástupcu rešpektovať všetky bezpečnostné epidemiologické opatrenia školy, ktoré budú prijaté v 

súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. Bližšie informácie dostane uchádzač v pozvánke. 

 

14. Proti rozhodnutiu o neprijatí môže zákonný zástupca podať odvolanie do 5 dní  odo dňa doručenia 

rozhodnutia prostredníctvom riaditeľky gymnázia na Odbor školstva Úradu Nitrianskeho samosprávneho 

kraja. 
 

 

V Nitre dňa 04. 05. 2020               

 

RNDr. Zuzana Hurtová,v.r. 

                    riaditeľka školy 
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Prideľovanie bodov uchádzačom podľa stanovených kritérií.    Príloha č. 1 

 

Body sa pridelujú za: 

1. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY – body za koncoročnú klasifikáciu 8. ročníka a polročnú klasifikáciu 9. ročníka 

ZŠ (u uchádzačov z 8. ročníka: koncoročná klasifikácia zo 7. ročníka a polročná klasifikácia z 8. ročníka ZŠ): 

a) Body za povinné predmety SJL a MAT: Do celkového súčtu budú pridelené body za každú 

známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je 

známka, v súčte max. 180 bodov, 

b) Body za profilový predmet ANJ: Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku 

samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3. (4-x). (4-x), kde x je známka, 

v súčte max. 54 bodov.  

c) Body za doplnkové predmety DEJ, CHEM, BIO, FYZ, GEO: Do celkového súčtu budú 

pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. 

(4-x). (4-x), kde x je známka, v súčte  maximálne 180 bodov. 

 2. PROSPECH - Ak uchádzač dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre uchádzača   

     navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov v koncoročnej klasifikácií, do   

     celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v súčte maximálne 15 bodov. 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ uvedené v časti 4.3 týchto kritérií. Body sa prideľujú za školské roky 2018/2019  

    a 2019/2020. Do celkového súčtu budú pridelené body z intervalu {0;100} bodov za každé kritérium  

    samostatne.                 . 

A. Predmetová olympiáda -  uchádzačovi sa započítajú do celkového hodnotenia body nasledovne: 

Umiestnenie 

v súťaži 
Krajské kolo Okresné kolo 

1. miesto 20 10 

2. miesto 18 8 

3. miesto 16 6 

4. miesto 14 4 

5. miesto 13 3 
 

 

 

 

 

Body sa započítavajú len za najvyššie kolo súťaže. 

B. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia uchádzača v predmetových olympiádach a 

Pytagoriáde. Body sa započítavajú len za najvyššie kolo súťaže. Body sú pridelené nasledovne:  

Umiestnenie 

v súťaži 

Medzinárodné 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

1. miesto 40 30 

2. miesto 38 28 

3. miesto 36 26 

4. miesto 34 24 

5. miesto 32 22 

C. Jedno vlastné kritérium strednej školy: 

TALENTOVÝ TEST - prezenčné overenie talentu uchádzačov. Do celkového hodnotenia sa 

uchádzačovi započítavajú body podľa výsledkov dosiahnutých v písomnom talentovom teste 

v rozsahu {0;100}. 
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Príloha 2: Tlačivo - Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

 

(Meno, Priezvisko zákonného zástupcu, ulica č., PSČ, obec)  

 

                                                                                                                    Gymnázium 

                                                                                                                       Golianova 68, 

                                                                                                                     949 01 Nitra  

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol 

prijatý/á na Gymnázium, Golianova 68, Nitra do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia od 

1.9.2020. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium do 1. ročníka 

bilingválneho štúdia. 

   

 

S pozdravom  

 

 

 

   

...................................................................... 

       Podpis zákonného zástupcu 
* nehodiace sa preškrtnite  


