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Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka štvorročného štúdia
školský rok: 2020/2021
študijný odbor – zameranie: 7902 J 00 gymnázium
V súlade s § 65, § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľstvo Piaristického
gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre určuje kritériá prijímania na štvorročné štúdium. Záujemcom
oznamuje, že v školskom roku 2020/2021 otvára 2 triedy štvorročného štúdia.
Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej
situácie v školskom roku 2019/2020.
O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu bodov za:

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 nasledovne:

1.1. Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 5. ( 4 – x ) . ( 4 – x ) , kde x je známka.
 slovenský jazyk a literatúra
 matematika

1.2. Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 2. ( 4 – x ) . ( 4 – x ) , kde x je známka.
 prvý doplnkový predmet: prvý cudzí jazyk
 druhý doplnkový predmet: fyzika
 tretí doplnkový predmet: chémia
 štvrtý doplnkový predmet: dejepis

2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového hodnotenia sa započítavajú predmetové olympiády zo SJL, CUJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO,
GEG, technickej olympiády, vedomostná súťaž Pytagoriáda a súťaž Hviezdoslavov Kubín, ak sa žiak
umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku.

3.1 Predmetová olympiáda
 dosiahnutý úspech vo vedomostných súťažiach a olympiádach uskutočnených od 1. 9. 2018
•
•

umiestnenie v okresnom/obvodnom kole (1. - 5. miesto)
umiestnenie vo vyššom kole (krajské/celoštátne) (1. - 5. miesto)

10 bodov
20 bodov

 boduje sa iba jedna z najvýhodnejších uvedených alternatív v každej sledovanej súťaži

3.2 Umelecký výkon
 dosiahnutý úspech v súťaži Hviezdoslavov Kubín, uskutočnených od 1. 9. 2018
•
•

umiestnenie v okresnom/obvodnom kole (1. - 5. miesto)
umiestnenie vo vyššom kole (krajské/celoštátne) (1. - 5. miesto)

10 bodov
20 bodov

 boduje sa iba jedna z najvýhodnejších uvedených alternatív v každej sledovanej súťaži

4. 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 Ďalšie kritéria,
c) dosiahol väčší počet z určených povinných predmetov školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo výsledkové listiny
preukazujúce poradie žiaka v súťažiach, prípadne jeho výkon.

Kritériá prijatia na štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 6. mája 2020.

PhDr. Iveta Zverková
riaditeľka školy

