
1 
 

 Súkromné gymnázium DSA 
 Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov 

 

 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2021/2022 

študijný odbor: 7902 J gymnázium 

 

 

Riaditeľka Súkromného gymnázia DSA na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 

2021/10124:1 – A1810 o termínoch a organizácii prijímania na vzdelávanie v stredných 

školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2021/2022, v zmysle § 62 – 68 zákona 

NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a doplnení niektorých 

zákonov, §5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej 

rade dňa 5. februára 2021 a po prerokovaní Radou školy dňa 9. februára 2021 zverejňuje 

kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia v školskom 

roku 2021/2022: 

 

I. Úvodné ustanovenia 

Riaditeľka školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy plánuje v školskom roku 

2021/2022 otvoriť jednu triedu so všeobecným zameraním (študijný odbor 

7902 J gymnázium), do ktorej prijme 30 žiakov. 

Účastníkmi prijímacieho konania sú uchádzači, ktorých riadne vyplnené prihlášky boli 

doručené riaditeľke školy do 16. apríla 2021. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa 

nevyžaduje. 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 

2021/2022 sa bude konať v dňoch: 

 1. kolo – 1. termín – 3. máj 2021 (pondelok)  

 1. kolo – 2. termín – 10. máj 2021 (pondelok)  

 2. kolo – 22. jún 2021 (utorok)  

(zmena termínov prijímacieho konania bude podľa usmernenia MŠVVaŠ SR) 
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II. Prijatie na štúdium 

Uchádzač bude pri prijímaní na štúdium postupovať podľa jednotných pokynov, ktoré 

dostane spolu s pozvánkou na prijímacie konanie. 

V deň prijímacieho konania účastník prijímacieho konania vykoná písomnú prijímaciu 

skúšku z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

 

II.1 Oblasti hodnotenia žiaka 

1. Písomná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

Uchádzačovi, ktorý vykoná písomnú prijímaciu skúšku z povinných predmetov, budú 

pridelené body za písomný test zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky 

nasledovným spôsobom: 

 test zo slovenského jazyka a literatúry – maximálne 100 bodov,  

 test z matematiky – maximálne 100 bodov. 

 

2. Preferenčné body (body za prospech na ZŠ)  

Body za prospech na ZŠ budú pridelené podľa známok v 2. polroku 8. ročníka a podľa 

známok v 1. polrok 9. ročníka uvedených v prihláške z nasledovných povinných, 

profilových a doplnkových predmetov školy: 

a) Povinné predmety školy: slovenský jazyk a literatúra, matematika 

b) Profilové predmety školy: anglický jazyk, chémia, dejepis 

c) Doplnkové predmety školy: biológia, fyzika, geografia 

 

Uchádzač môže získať za prospech v 2. polroku 8. ročníka  a v 1. polroku 9. ročníka 

z daných predmetov maximálne 200 preferenčných bodov nasledovným spôsobom: 

 ak uchádzač dosiahol z daných predmetov v oboch polrokoch výborný prospech, 

t.j. ak priemer jeho známok v oboch polrokoch z uvedených predmetov spolu 

je 1,00, získa 200 preferenčných bodov.  

 ak priemer známok uchádzača v oboch polrokoch z uvedených predmetov spolu 

je horší ako 1,00, za každú stotinu nad tento priemer sa mu odčíta 1 bod. 

 

Príklad: 

 Ak priemer známok uchádzača z uvedených premetov za 2. polrok 8. ročníka 

a 1. polrok 9. ročníka spolu je 1,00, uchádzač získa 200 preferenčných bodov. 

 Ak priemer známok uchádzača z uvedených premetov za 2. polrok 8. ročníka 

a 1. polrok 9. ročníka spolu je 1,31, uchádzač získa 200-31=169 preferenčných 

bodov. 
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 Ak priemer známok uchádzača z uvedených premetov za 2. polrok 8. ročníka 

a 1. polrok 9. ročníka spolu je 1,19, uchádzač získa 200-19=181 preferenčných 

bodov. 

 
3. Celkový prospech žiaka 

Ak žiak dosiahol v obidvoch polrokoch 6., 7. a 8. ročníka stupeň 1 – výborný 

zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa mu započíta 10 bodov za každý 

školský rok, spolu maximálne 30 bodov. 

 
4. Ďalšie kritériá – body za umiestnenie vo vybraných olympiádach a súťažiach 

a) Predmetové olympiády  

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v 8. a 9. ročníku ZŠ v nasledovných 

predmetových olympiádach a súťažiach: olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda 

v anglickom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku, olympiáda v ruskom jazyku, 

olympiáda v španielskom jazyku, olympiáda vo francúzskom jazyku, dejepisná 

olympiáda, matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, biologická olympiáda, 

chemická olympiáda, geografická olympiáda a Pytagoriáda. 
 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 

okresné a regionálne kolo 24 bodov 22 bodov 20 bodov 18 bodov 16 bodov 

krajské kolo 33 bodov 31 bodov 29 bodov 27 bodov 25 bodov 

 

b) Športové súťaže  

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v 8. a 9. ročníku ZŠ v ľubovoľných 

kolektívnych aj individuálnych športových súťažiach. K športovým súťažiam sa 

zaraďuje aj súťaž v šachu. 
 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

okresné a regionálne kolo  10 bodov 8 bodov 6 bodov 

krajské kolo 15 bodov 13 bodov 11 bodov 

 

c) Umelecký výkon  

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v 8. a 9. ročníku ZŠ v nasledovných 

umeleckých súťažiach: recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, 

prednes v cudzom jazyku a výtvarné súťaže. 
 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

okresné a regionálne kolo 10 bodov 8 bodov 6 bodov 

krajské kolo 15 bodov 13 bodov 11 bodov 
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d) Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v 8. a 9. ročníku ZŠ vo všetkých predmetových 

olympiádach, športových a umeleckých súťažiach. 
 

 umiestnenie do 5. miesta úspešný riešiteľ 

celonárodné kolo 30 bodov 20 bodov 

medzinárodné kolo 33 bodov 23 bodov 

 

e) Vlastné kritérium školy  

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v matematicko-logickej súťaži SGBOJ 

a Literárnej súťaži Súkromného gymnázia DSA v Bardejove. 
 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

SGBOJ 20 bodov 15 bodov 10 bodov 

Literárna súťaž 20 bodov 15 bodov 10 bodov 

 

Podmienky uznania dokladov o olympiádach a súťažiach: 

 Doklad o umiestnení žiaka na súťaži môže doručiť strednej škole základná 

škola spolu s prihláškou alebo zákonný zástupca uchádzača prostredníctvom 

e-mailu alebo poštou pred prijímacím konaním, resp. najneskôr v deň 

prijímacieho konania, t.j. do 3. mája 2021. 

 Ak doklad o umiestnení žiaka na súťaži doručí základná škola, musí byť 

potvrdený pečiatkou základnej školy a podpisom riaditeľa základnej školy. 

 Uchádzač sa môže preukázať viacerými diplomami z rôznych súťaží, maximálne 

tromi v rámci jedného kritéria.  

 Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom školskom roku v rámci 

jedného kritéria sa berie do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto 

súťaže.  

 
5. Prémiové body 

Ak uchádzač uvedie vo svojej prihláške na strednú školu na prvom mieste našu školu – 

Súkromné gymnázium DSA v Bardejove, získa k celkovému počtu získaných bodov 

v prijímacom konaní 20 prémiových bodov. 
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III. Celkové poradie uchádzačov 

Celkové poradie uchádzačov sa určí po prijímacích skúškach na základe súčtu bodov 

získaných za písomnú skúšku prijímacieho konania, preferenčných bodov, celkový 

prospech žiaka, bodov získaných vo vybraných súťažiach a olympiádach a pridelených 

prémiových bodov. 

Pri rovnakom počte bodov budú postupne uplatnené tieto kritériá:   

 zmenená pracovná schopnosť (§ 63 ods. 3 a § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove z vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov,  

 počet bodov získaný za predmetové olympiády a súťaže, 

 počet bodov získaný za povinné, profilové a doplnkové predmety školy.  

Rozhodnutím riaditeľky školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy a s prijímacou 

komisiou bude podľa poradia prijatých prvých 30 uchádzačov. 

 

 

IV. Podmienky pre prijatie  

a) Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka je absolvovanie 9. ročníka základnej školy. 

b) Písomnej skúške prijímacieho konania zo slovenského jazyka a literatúry alebo 

z matematiky nevyhovie uchádzač, ktorý v oboch testoch získa menej ako 30 bodov. 

c) Poradie prijatých uchádzačov podľa pridelených kódov bude zverejnené pri vstupe 

do budovy a na webovej stránke školy (https://sgbj.edupage.org).  

d) Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, riaditeľka strednej školy 

do 20. mája 2021 doručí rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium cez informačný 

systém základnej školy (napr. EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou.  

e) V prípade, že prijatého uchádzača zákonný zástupca nezapíše do určeného 

termínu, t.j. nedoručí škole písomné potvrdenie o nastúpení na štúdium 

do určeného termínu (do 25. mája 2021), rozhodnutie o prijatí stráca platnosť 

a voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý vyhovel 

kritériám prijímacieho konania a podal odvolanie voči neprijatiu na štúdium. Tlačivo 

o záväznom nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium bude dostupné na webovej 

stránke školy (https://sgbj.edupage.org) v sekcii Uchádzač/Prijímacie konanie. 

f) Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca 

uchádzača odvolať do 5 dní od doručenia rozhodnutia.  

g) Riaditeľka strednej školy do 4. júna 2021 zverejní počet obsadených miest a počet 

voľných miest na webovej stránke školy (https://sgbj.edupage.org). 

h) Riaditeľka strednej školy do 15. júna 2021 zverejní 100% naplnenosť tried 

na webovej stránke školy (https://sgbj.edupage.org). 

https://sgbj.edupage.org/
https://sgbj.edupage.org/
https://sgbj.edupage.org/
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i) Na základe výsledkov prijímacieho konania riaditeľka školy po prerokovaní 

na pedagogickej rade per rollam rozhodne do 15. júna 2021 o tom, či sa na škole 

vykonajú prijímacie skúšky v druhom kole z dôvodu nenaplneného počtu miest 

pre žiakov. 

 

 

 

 

 

 

V Bardejove, dňa 5. februára 2021     PaedDr. Renáta Tulejová  

 riaditeľka školy 


