
             G y m n á z i u m,  Opatovská cesta 7,     K o š i c e 
 

INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM DO 1. ROČNÍKA 

BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA 

pre školský rok 2021/2022 

 

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE 

 

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 105 školského zákona a podľa § 10 

vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a 

v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021. 

 

V školskom roku 2021/2022 otvoríme: 

 jednu  triedu 1.  ročníka študijného odboru 7902 J 74  gymnázium bilingválne štúdium - 

nemecký jazyk – 18 žiakov 

 jednu  triedu 1.  ročníka študijného odboru 7902 J 74  gymnázium bilingválne štúdium - 

anglický jazyk – 28 žiakov 

Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť: 

 žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú 8. ročník základnej školy, 

 žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú 9. ročník základnej školy, 

 

Uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú 

žiak navštevuje do 8. apríla 2021. 

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice do 16. apríla 

2021. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy,  podáva prihlášku priamo na strednú školu 

v uvedenom termíne. 

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia: 

- v prvom termíne: 5. mája 2021 ( streda )  

- v druhom termíne: 12. mája 2021 ( streda )  

Prijímacie skúšky  budú konať všetci prihlásení žiaci. 

 

Prijímacia talentová skúška prebieha v slovenskom jazyku formou psychologického testu na 

overenie špeciálnych schopností a zručností potrebných pre zvládnutie bilingválneho vzdelávania, 

testu zo slovenského jazyka a matematiky a testu z anglického resp. nemeckého jazyka. 

 

Z jednotlivých častí skúšky možno získať body takto: 

1. Psychologický test na overenie špeciálnych schopností a zručností – 20 bodov 

2. Test zo SJL a MAT – 30 bodov (15 bodov SJL, 15 bodov MAT) 

3. Test z anglického alebo nemeckého jazyka – 10 bodov 

 



Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak  dosiahne minimálne 40% z celkového 

počtu bodov, ktoré mohol na PS získať (t. j. 24 bodov). 

 

Systém bodovania za prospech zo ZŠ 

Okrem bodov z prijímacieho testu do úvahy zoberieme aj známky na prihláške zo základnej školy  

- Žiakovi ôsmeho ročníka budú pridelené body za prospech na konci 6. ročníka, 7. ročníka 

a za prvý polrok 8. ročníka.  

- Žiakovi deviateho ročníka budú pridelené body za prospech na konci 7. ročníka, 8. ročníka 

a za prvý polrok 9. ročníka.  

- Žiak môže za každé klasifikačné obdobie môže získať maximálne 10 bodov, spolu za 

prospech zo ZŠ môže získať maximálne 30 bodov. 

 

 

Uchádzačovi budú body pridelené nasledovne: 

s priemerným prospechom   od 1,00 do 1,10:                       10 bodov, 

s priemerným prospechom   od 1,11 do 1,20:                       9 bodov, 

s priemerným prospechom   od 1,21 do 1,30:                       8 bodov, 

s priemerným prospechom   od 1,31 do 1,40:                       7 bodov, 

s priemerným prospechom   od 1,41 do 1,50:                       6 bodov, 

s priemerným prospechom   od 1,51 do 1,60:                       5 bodov, 

s priemerným prospechom   od 1,61 do 1,70:                       4 body, 

s priemerným prospechom   od 1,71 do 1,80:                       3 body, 

s priemerným prospechom   od 1,81 do 1,90:                       2 body, 

s priemerným prospechom   od 1,91 do 2,00:                       1 bod, 

s priemerným prospechom   nad 2,00              0 bodov, 

Do priemeru nebudeme brať v úvahu známky z výchovných predmetov. 

Maximálny počet bodov za výchovno-vzdelávacie výsledky je 30 bodov. 

 

 

K bodom zo základnej školy pripočítame bodovú bonifikáciu za úspešné predmetové olympiády 

a súťaže.  

Body budú pridelené nasledovne: 

1. – 3. miesto v okresnom kole -  3 body 

úspešný riešiteľ v krajskom kole -  5 bodov 

1. – 3. miesto v krajskom alebo  celoslovenskom kole -  10  bodov 

 

Potvrdenia o úspechoch v predmetových olympiádach alebo súťažiach je potrebné predložiť na 

riaditeľstve Gymnázia Opatovská cesta 7, Košice alebo doložiť priamo k prihláške uchádzača. 

 

 

Celkové poradie uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku,  sa vytvorí na základe 

súčtu bodov za prijímaciu skúšku, predmetové olympiády a výchovno-vzdelávacie výsledky.  

Uchádzači s rovnakým počtom bodov, ktorí sa vo výslednom poradí umiestnili nad a pod hranicou 

prijatia budú zoradení podľa kritérií: 

 

 uchádzači so zdravotným znevýhodnením ( pripoja k prihláške vyjadrenie všeobecného 

lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania ), 

 vyšší počet bodov z testu z cudzieho jazyka. 

 

 

 



Podmienkou prijatia na školu je úspešné vykonanie prijímacej skúšky a zápis žiaka v termíne, ktorý 

stanovíme v oznámení o prijatí na  školu v súlade s §68 ods.(3) zákona 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní. 

 

Tí žiaci, ktorí nebudú prijatí na našu školu pre nedostatok miesta a ich rodičia sa  v čase, ktorý 

stanovíme v oznámení o neprijatí, odvolajú proti neprijatiu, môžu byť prijatí na miesta uvoľnené po 

nezapísaných žiakoch. Títo žiaci budú tiež prijímaní v poradí ako sa umiestnili na prijímacej skúške 

 

Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania alebo jeho časti, jeho 

zákonný zástupca doručí lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho konania do 9.00. 

hod. 

 

Podľa § 161k zákona 245/2008 Z.z.  

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia 

a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Podľa §150 ods.8 pís.c zákona 245/2008 

Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu90a) alebo ak v období školského 

vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť hrozené život alebo 

zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže 

rozhodnúť o iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných 

termínoch podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania 

zápisov. 

V dobe vydania týchto kritérií platí o prijímaní na stredné školy rozhodnutie ministra 

školstva z 26.1.2021 dostupné na adrese https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/  

 

Kritériá boli odporučené pedagogickou radou (§65 ods. 2,3 zákona 245/2008 Z. z.) 27.01.2021 

Kritériá boli predložené rade školy na prerokovanie. 

Všetky informácie o prijímacích skúškach podávajú riaditeľka školy (č. t. 055/7274412) a 

zástupkyňa riaditeľky školy p. Lukáčová (č. t. 055/ 7274414). 

 

 

 

Košice,  4. 2. 2021                                                           Mgr. Lenka Hézselyová  

                                                                                                riaditeľka školy 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20200425.html#poznamky.poznamka-90a

