
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, 

Škultétyho 10, 040 01  Košice 

KRITÉRIÁ 

 prijímania žiakov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia  

v školskom roku 2020/2021 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a 

§ 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje 

termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto: 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích 

programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. 

júna 2020. 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 

Žiakom, ktorí si podali prihlášku na štúdium, sa pridelia body podľa týchto kritérií: 

1. zohľadnenie študijných výsledkov 

2. prospech 

3. ďalšie kritériá 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade 

žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej 

klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                                            . 

o slovenský jazyk a literatúra  

o matematika 

Maximálny počet bodov získaných za každý predmet je 90. 

 

1. 2 Profilový predmet : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                                            . 

profilový predmet:   -     anglický jazyk 

Maximálny počet bodov získaných za profilový predmet je 54. 



1.3 Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                                            . 

Za doplnkové predmety sú vybraté tie, v ktorých bude prebiehať vyučovanie na našej škole 

bilingválne. 

 

prvý doplnkový predmet: - dejepis 

druhý doplnkový predmet: - geografia 

tretí doplnkový predmet:  - biológia 

Maximálny počet bodov získaných za každý doplnkový predmet je 36. 

  

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. 

ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 

bodov za každý školský rok.  

Maximálny počet bodov získaných za prospech je 15. 

 

3.ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

3.1 Predmetová olympiáda 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku (v 7. 

ročníku alebo 8. ročníku pre žiakov 8. ročníka) v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, 

NEJ, RUJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO alebo technickej olympiáde 

a Pytagoriáde a to nasledovne: 

- Krajské kolo: 

o  1. miesto – 30 bodov 

o  2. miesto – 25 bodov 

o  3. miesto – 20 bodov 

o  4. miesto – 15 bodov 

o  5. miesto – 10 bodov 

- Okresné (obvodné) kolo: 

o  1. miesto – 20 bodov 

o  2. miesto – 15 bodov 

o  3. miesto – 10 bodov 

o  4. miesto – 7 bodov 



o  5. miesto – 5 bodov 

 

3.2 Vlastné kritérium školy 

 

Uchádzači z Evanjelickej cirkvi a.v. alebo iných protestantských cirkví (Reformovanej 

kresťanskej cirkvi, Apoštolskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov) získajú: 

- za aktívny život v cirkevnom zbore a návšteva služieb Božích, resp. mládežníckych 

služieb Božích po predložení potvrdenia od zborového farára menovaných cirkví: 20 

bodov 
- za platný doklad o krste, prípadne o príslušnosti k niektorej z uvedených cirkví: 10 bodov 

- za potvrdenie o konfirmácii (resp. o príprave ku konfirmácii, k členstvu a krstu): 10 

bodov 

 

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý 

uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 

pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3.2 Vlastné kritérium školy 

c/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

d/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

Počet žiakov, ktorí budú prijatí na päťročné štúdium: 78 

Prijatí a zapísaní žiaci absolvujú  test z dôvodu  zistenia duchovnej úrovne a znalostí 

z náboženskej výchovy v termíne stanovenom na rozhodnutí o prijatí. 

Zákonný zástupca žiaka súhlasí so stanoveným ročným príspevkom na čiastočnú úhradu 

nákladov školy. 

 

Prerokované pedagogickou radou dňa 7. 5. 2020 

V Košiciach dňa 7. 5. 2020 

 Ing. Jozef Krištan 

         riaditeľ  

         v. r.  


