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Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného štúdia so zameraním na 

anglický jazyk pre školský rok 2023/2024 

   

Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.10.2022 určuje tieto 

kritériá prijímania pre školský rok 2023/2024 na osemročnú formu denného štúdia, študijný odbor 7902 J 

osemročné gymnázium v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov:   

1. Na štúdium môže byť prijatý uchádzač z 5. ročníka základnej školy.   

2. Profilové predmety na prijímacích skúškach sú: matematika, slovenský jazyk a literatúra.   

3. Štúdium v 8-ročnom odbore bude zamerané na vyučovanie anglického jazyka.   

4. Prihlášku na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača elektronicky prostredníctvom Edupage 

(bez podpisu) alebo v listinnej podobe s podpismi oboch zákonných zástupcov do 20. marca 2023.  

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.  

5. Uchádzači konajú prijímacie skúšky písomnou formou v rozsahu učiva 1. – 5. ročníka základnej školy 

zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.   

6. Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z týchto kritérií:   

 výsledky písomnej prijímacej skúšky:   

o slovenský jazyk a literatúra - maximálne 40 bodov; 

o matematika – maximálne 40 bodov.   

 známky zo správania  

 výsledky súťaží - maximálne 20 bodov.    

7. Každý uchádzač o prijatie na Gymnázium sv. Edity Steinovej v 8-ročnom odbore môže spolu získať 

maximálne 100 bodov.   

9. Uchádzač  úspešne vykoná písomnú prijímaciu skúšku, ak získa z testu zo slovenského jazyka a 

literatúry minimálne 20 bodov a z testu matematiky taktiež minimálne 20 bodov. Ak žiak z jedného z 

predmetov nedosiahne počet 20 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.   

10. Na základe vysvedčení na konci 4. ročníka a prvého polroku 5. ročníka základnej školy sa z celkového 

počtu bodov: 

o za známku zo správania zníženú o jeden stupeň odpočítava 10 bodov, 

o za známku zo správania zníženú o dva stupne odpočítava 20 bodov.    

11.   

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

najvyššom kole) uchádzač získava:   

 za 1. - 3. miesto v celoslovenskom kole 20 bodov, 
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 za 1. - 3. miesto v krajskom kole 10 bodov, 

 za 1. - 3. miesto v okresnom kole 5 bodov.   

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

 za 1. - 3. miesto v celoslovenskom kole 10 bodov, 

 za 1. - 3. miesto v krajskom kole 5 bodov, 

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

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

ktorá sa konala v období od 1. septembra 2020. 

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 prijímacej skúšky do ukončenia 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.  

12. 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 31.3.2023 a doložiť správu s odporúčaniami. 

13. Po pridelení bodov budú uchádzači zaradení do poradia na základe súčtu získaných bodov. Pri 

rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač podľa týchto kritérií: 

a) uchádzač s vyšším počtom bodov z písomnej prijímacej skúšky, 

b) uchádzač s vyšším počtom bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry, 

c) uchádzač s lepším aritmetickým priemerom známok za 1. polrok 5. ročníka ZŠ. 

14. Zoznam uchádzačov bude zverejnený na internetovej stránke školy www.gymes.eu podľa výsledkov 

prijímacieho konania dňa 19. mája 2023. Bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným 

číselným kódom (poradie podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní) a informáciu, či 

uchádzač bol alebo nebol prijatý na štúdium.     

15. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 22., 23. a 24. mája 2023. 

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

dní odo dňa doručenia rozhodnutia.   

    

 

Košice 27.10.2022    

  Mgr. Marek Zlacký   

                                         riaditeľ školy   
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