KRITÉRIÁ
na prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného štúdia
Gymnázia sv. Moniky pre školský rok 2022/2023
Na základe zákona MŠ SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej rade, riaditeľ školy určuje tieto kritériá pre
prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2022/2023:
1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na štúdium do 20.3.2022
elektronicky (cez školský informačný systém ZŠ) alebo v listinnej podobe.
2. Akceptovať budeme len tie prihlášky, ktoré budú elektronicky overené riaditeľom základnej školy
cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.
3. Uchádzači vykonajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
4. Prijímacie skúšky sa konajú 2.5.2022 a 9.5.2022. Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná
najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok s uvedením začiatku prijímacej skúšky
a ďalších organizačných pokynov.
5. Do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023 bude prijatých maximálne 90 žiakov.
6. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázium môže byť prijatý uchádzač,
ktorý v školskom roku 2021/2022 navštevuje 9. ročník ZŠ.

I. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
1. Bez prijímacích skúšok budú prijímaní uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov
deviateho ročníka základnej školy Testovanie 9 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť
najmenej 90%.
2. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred
termínom konania prijímacích skúšok.

II. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA NA ZÁKLADE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
1. Ostatní uchádzači konajú prijímacie skúšky písomnou formou v rozsahu učiva základnej školy zo
slovenského jazyka a literatúry (60 minút) a z matematiky (60 minút).
2. Pri rozhodovaní o ich prijatí sa vychádza z týchto kritérií:
A) Výsledky písomnej prijímacej skúšky
slovenský jazyk a literatúra ................................................... max. 100 bodov
matematika ............................................................................ max. 100 bodov
Uchádzač úspešne vykoná písomnú skúšku vtedy, ak získa z profilových predmetov v súčte
aspoň 50 bodov
B) Prospech uchádzača dosiahnutý na ZŠ za obdobie 7., 8., ročníka na konci školského roka
a v 9. ročníku 1. polroka. Uchádzač môže získať za dosiahnutý prospech maximálne 120
bodov. Počet bodov bude určený na základe vzťahu: PB = 200 – 80xPP (PB – počet bodov,
PP – priemerný prospech). Za priemerný prospech 2,50 a horší bude uchádzačovi pridelených
0 bodov. Vyhodnocuje sa priemer zo všetkých známok uvedených v prihláške, okrem
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výchovných predmetov.
Ak je prospech žiaka na niektorom z posudzovaných vysvedčení v určených predmetoch
vyjadrený:
a) slovom „absolvoval“/ “aktívne absolvoval“, hodnotenie bude nahradené priemerom zo
všetkých známok z hodnotenia predmetu na vysvedčení od 6. ročníka, ktorý bude
matematický zaokrúhlený;
b) slovným hodnotením, zákonný zástupca požiada základnú školu o prevod slovného
hodnotenia do klasifikačnej stupnice.
C) Výsledky Testovania 9 pre základné školy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Uchádzač môže získať v súčte maximálne 80 bodov. Počet získaných bodov bude určený
súčinom počtu percent získaných z jednotlivých testovaných predmetov a prepočítavacieho
koeficientu, ktorý je 0,4.
D) Umiestnenie uchádzača v súťažiach: akceptované budú súťaže, ktoré sa konali v období štúdia
7., 8., a 9. ročníka.
a) Umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach vyhlasovaných MŠ SR.
Umiestnenie žiaka

Počet bodov
Okresné/obvodové kolo

Krajské/regionálne kolo

1. miesto

10

20

2. miesto

8

16

3. miesto

6

12

Úspešný riešiteľ/umiestnenie
do 10. miesta

4

10

Žiaci, ktorí sa zúčastnili na celonárodných alebo medzinárodných kolách,
získajú 30 bodov.
b) Umiestnenie uchádzača v ostatných súťažiach.
Počet bodov
Umiestnenie žiaka
1. miesto

6

Krajské/regionálne a
vyššie kolo
10

2. miesto

4

8

3. miesto

2

6

Okresné/obvodové kolo

c) Do celkového hodnotenia sa započítava každá súťaž v jednom školskom roku iba raz, a to
najvyššie dosiahnuté umiestnenie.
d) Uchádzač môže získať za všetky dosiahnuté umiestnenia v súťažiach maximálne 40 bodov.
e) Potvrdenia o umiestnení uchádzača na olympiádach a súťažiach je potrebné doručiť na
sekretariát školy najneskôr do 30.4.2022. Akceptované budú iba potvrdenia o umiestnení
potvrdené organizátorom súťaže alebo kópia diplomu overená riaditeľom príslušnej ZŠ alebo
riaditeľom Gymnázia sv. Moniky.
f) V prípade nejasností pri akceptácii potvrdenia alebo diplomu z dosiahnutého výsledku vo
vyššie uvádzaných súťažiach, rozhoduje o jeho akceptácii riaditeľ školy.
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E ) Ďalšie kritéria - uchádzač na základe týchto kritérií môže získať maximálne 10 bodov. O ich
pridelení rozhoduje prijímacia komisia školy, na základe týchto kritérií:
a) odporúčanie kňaza – aktívne zapojenie sa do aktivít farnosti........................max. 4b
b) absolvent cirkevnej základnej školy .................................................................

4b

c) sociálne pomery

- sirota, polosirota ......................................................

2b

- počet súrodencov (4 a viac) ....................................

2b

d) súrodenec alebo rodič, ktorý je študentom alebo absolventom GsM ..............

2b

e) zapojenie sa v spoločensky významných aktivitách v škole alebo mimo nej (napr.
Zelená škola, Erazmus+, v žiackej školskej rade, v školskom časopise, novinách,
charitatívne aktivity, dobrovoľnícka činnosť, Detský čin roka, vystúpenia na verejnosti
presahujúce rámec školy, organizovanie v športových aktivitách na krajskej alebo
celoštátnej úrovni ..................................................................................................

5b

Splnenie týchto kritérií je potrebné doložiť na sekretariáte školy najneskôr 30.4.2022.
Splnenie kritérií pod písmenom c), d) je nutné dokladovať čestným vyhlásením
zákonného zástupcu uchádzača. Splnenie kritéria pod písmenom e) je nutné dokladovať
potvrdením riaditeľa školy, vedúcim organizácie a pod.
3.

Každý uchádzač o prijatie na Gymnázium sv. Moniky môže získať maximálne 450 bodov.

4.

Po pridelení získaných bodov budú úspešní uchádzači zaradení do poradia na základe súčtu
pridelených bodov z kritérií v odseku II. kritérií pre prijatie uchádzača na základe prijímacích
skúšok .

5.

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho
konania najneskôr dňa 18. 5. 2022. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným
číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní
a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

6.

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov bude uprednostnený uchádzač:
 zo zníženou pracovnou schopnosťou (platné iba písomné rozhodnutie posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 30. 04. 2022)
 s lepším priemerným prospechom dosiahnutým počas štúdia v 7., 8. ročníku na konci
školského roka a v 9. ročníku 1. polrok
 s vyšším súčtom bodov z písomných prijímacích skúšok
 s lepšími výsledkami v Testovaní 9 pre základné školy

7.

Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie
na vzdelávanie.

8.

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote
do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhodne zriaďovateľ školy, pokiaľ
riaditeľ školy nebude môcť rozhodnúť v rámci autoremedúry.

9.

Riaditeľ školy na požiadanie umožní dňa 20.5.2022 od 13.00 do 15.00 hod. nazrieť do
písomných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi, triednemu učiteľovi alebo učiteľovi,
ktorý vyučuje daný predmet prijímacej skúšky v základnej škole.
V Prešove dňa 14. 02. 2022

RNDr. Pavol Petrovský
riaditeľ školy
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