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Podmienky prijímacieho konania do prvého ročníka 

5- ročného bilingválneho slovensko-anglického štúdia v školskom roku 2022/2023 

  

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 18.2.2022 určuje tieto 

podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 na päťročnú formu denného štúdia, študijný 

odbor 7902 J74 gymnázium – bilingválne štúdium v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a 

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

1. Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.    

2. Prijímacej talentovej skúšky sa môžu zúčastniť:   

• žiaci, ktorí v školskom roku 2021/2022 navštevujú 8. ročník základnej školy,   

• žiaci, ktorí v školskom roku 2021/2022 navštevujú 9. ročník základnej školy.   

Prijímacej prestupovej skúšky sa môžu zúčastniť:   

• žiaci 8-ročných gymnázií (žiaci tercie alebo vyššieho ročníka).     

3. Prihlášku na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača elektronicky prostredníctvom Edupage (bez 

podpisu) alebo v listinnej podobe s podpismi oboch zákonných zástupcov do 20. marca 2022.  

Akceptovať budeme len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez 

školský informačný systém Edupage alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.  

4. Organizácia skúšky:    

8:00 - 8:45  prezentácia uchádzačov o štúdium;   

8:55 - 9:40  metodické pokyny a test z anglického jazyka;   

9:50 - 10:35  metodické pokyny a test zo slovenského jazyka a literatúry;  

10:55 - 11:40  metodické pokyny a test z matematiky;  

11:50 – 12:30 metodické pokyny a test študijných predpokladov. 

 

5. Podmienky prijímacej skúšky   

5.1. Uchádzač sa musí zúčastniť prijímacej skúšky. Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku 

písomnou formou. 

Prijímacia talentová skúška pozostáva z testu z anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky v rozsahu učiva ZŠ (do 8. ročníka vrátane). Vyhradený čas na každý test je 40 minút. Žiak 

musí v každom teste dosiahnuť minimálnu hranicu 12 bodov. Maximálna hranica v každom teste je 40 

bodov, za všetky testy spolu môže žiak získať maximálne 120 bodov.    

Prijímacia prestupová skúška pozostáva rovnako z testu z anglického jazyka, slovenského jazyka a 

literatúry a matematiky. Vyhradený čas na každý test je 40 minút. Žiak musí v každom teste dosiahnuť 
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minimálnu hranicu 12 bodov. Maximálna hranica v každom teste je 40 bodov, za všetky testy spolu môže 

žiak získať maximálne 120 bodov.    

5.2. Výchovno-vzdelávacie výsledky   

Uchádzačovi budú pridelené body za prospech za klasifikačné obdobia takto:    

• žiakovi  ôsmeho ročníka ZŠ za prospech na konci 7. ročníka a prvý polrok 8. ročníka,   

• žiakovi  deviateho ročníka ZŠ za prospech na konci 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka,   

• žiakovi tercie 8-ročného gymnázia za prospech na konci sekundy a prvý polrok tercie,    

• žiakovi kvarty 8-ročného gymnázia za prospech na konci tercie a prvý polrok kvarty.   

Maximálny počet bodov za výchovno-vzdelávacie výsledky je 20 bodov. Body budú udelené za známky z 

vyššie uvedených klasifikačných období z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický 

jazyk, druhý cudzí jazyk/informatika (ak žiak nemal počas štúdia na ZŠ druhý cudzí jazyk, tak bude 

zohľadnená známka z informatiky). Body budú pridelené nasledovne: 

• za aritmetický priemer koncoročnej a polročnej známky z predmetu do 1,49 – 5 bodov;  

• za aritmetický priemer koncoročnej a polročnej známky z predmetu v rozmedzí 1,50-2,49 - 4 body; 

• za aritmetický priemer koncoročnej a polročnej známky z predmetu v rozmedzí 2,50-3,49 - 3 body; 

• za aritmetický priemer koncoročnej a polročnej známky z predmetu v rozmedzí 3,50-4,49 - 2 body; 

• za aritmetický priemer koncoročnej a polročnej známky z predmetu väčší ako 4,49 – 0 bodov. 

V prípade slovného hodnotenia z uvedených predmetov bude uchádzačovi pridelená známka podľa 

aritmetického priemeru všetkých predmetov v uvedenom klasifikačnom období. V prípade slovného 

hodnotenia zo všetkých predmetov rozhodne o pridelení bodov prijímacia komisia. 

5.3. Predmetové olympiády  a súťaže 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení predmetovej olympiády, resp. súťaže,  

ktorá sa konala počas jeho štúdia na 2. stupni ZŠ.  Diplomy, resp. potvrdenia o umiestnení musia byť 

potvrdené organizátorom súťaže alebo riaditeľom príslušnej ZŠ a musia byť zaslané poštou alebo 

elektronicky, prípadne osobne doručené na sekretariát školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok 

do konca registrácie. Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o aké kolo olympiády/súťaže ide. V 

prípade nejasností pri akceptácii potvrdenia alebo diplomu z dosiahnutého výsledku vo vyššie uvádzaných 

súťažiach rozhoduje o jeho akceptácii prijímacia komisia.  

Body budú pridelené takto:    

A) Za výsledky v predmetových olympiádach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR (započítava sa 

umiestnenie v najvyššom kole):   

• za 1. – 3. miesto v okresnom/obvodnom kole 3 body,  

• úspešný riešiteľ v krajskom/regionálnom, celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 6 bodov,  

• 1. – 3. miesto v krajskom, celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 10 bodov.          

B) Za výsledky v ostatných súťažiach (započítava sa umiestnenie v najvyššom kole) uchádzač získava:   

• za 1. – 3. miesto v okresnom/obvodnom kole 3 body,  
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• za 1. – 3. miesto v krajskom/regionálnom, celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 5 bodov.  

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za úspešnú účasť v predmetových 

olympiádach a súťažiach,  je 30 bodov. O pridelení bodov rozhodne prijímacia komisia. 

5.4. Test všeobecných študijných a jazykových predpokladov – žiak z tohto testu môže získať 
maximálne 40 bodov (bližšie informácie o teste https://exam.sk/wp-
content/uploads/2022/01/Inform%C3%A1cie-o-PS-21-22_E_V%C5%A0PVJS.pdf).  
 

5.5. Celkové poradie uchádzačov, ktorí vykonali prijímaciu talentovú alebo prestupovú skúšku, sa 
vytvorí na základe súčtu bodov za písomnú prijímaciu skúšku, predmetové olympiády a súťaže, 
výchovno-vzdelávacie výsledky a test študijných predpokladov. Maximálny počet bodov na 
výslednej listine uchádzačov je 210 bodov. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od 
najvyššieho po najnižší celkový počet bodov. V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v 
priebehu prijímacieho konania uvoľní miesto (zákonný zástupca uchádzača oznámi, že prijatý 
uchádzač nenastúpi), riaditeľ školy v rámci odvolacieho konania prijme uchádzača, ktorý vykonal 
prijímaciu skúšku úspešne a je v celkovom poradí neprijatých uchádzačov umiestnený najvyššie. 
Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania alebo jeho časti, jeho 
zákonný zástupca doručí lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho konania.    

6. Pri rovnosti celkového počtu bodov bude uprednostnený uchádzač podľa nasledujúcich kritérií: 

a) uchádzač s vyšším počtom bodov z testu z anglického jazyka; 

b) uchádzač s vyšším počtom bodov podľa bodu 5.3; 

c) uchádzač s vyšším počtom bodov z testu študijných predpokladov. 

7. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže mať na vykonanie prijímacích skúšok upravené 

podmienky podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga, lekára alebo psychológa. O týchto 

skutočnostiach je potrebné informovať školu najneskôr do 31.3.2022 a doložiť správu s 

odporúčaniami. 

8. O výslednom poradí uchádzačov prijatých na základe prestupovej prijímacej skúšky rozhoduje  riaditeľ 

školy.  

9. Riaditeľ školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov na webovej stránke školy www.gymes.eu podľa 

výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022.  

10. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 19., 20. a 23. mája 2022.  

11. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote 5 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia.  

12. V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní 

riaditeľ školy informáciu o druhom kole prijímacieho konania najneskôr 6. júna 2022 podľa podmienok 

prijímacieho konania v prvom kole prijímacích skúšok. 

 

   

Košice, 18.2.2022                                                Mgr. Marek Zlacký    

                                         riaditeľ školy 
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