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Kritériá na prijatie žiakov do prvého ročníka štvorročného štúdia
školský rok: 2022/2023
študijný odbor – zameranie: 7902 J 00 gymnázium
V súlade s § 65 zákona NR SR 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 všetkým záujemcom o štúdium oznamuje, že v školskom roku 2022/2023
so súhlasom zriaďovateľa otvára 2 triedy štvorročného štúdia.
 Prijatý bez prijímacej skúšky bude žiak, ktorý si podal prihlášku na Piaristické gymnázium sv. Jozefa
Kalazanského v Nitre, dosiahol v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ – T9 zo slovenského jazyka
a literatúry a matematiky úspešnosť najmenej 90 % z každého predmetu samostatne a úspešne
absolvoval 9. ročník ZŠ.
V prípade, že počet prihlásených žiakov, ktorí spĺňajú toto kritérium, prevýši počet žiakov, ktorých
môže škola prijať, bude poradie uchádzačov určené podľa celkového počtu získaných % v externom
testovaní.
 Všetci žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní – T9 nedosiahli úspešnosť potrebnú na prijatie bez
prijímacích skúšok, budú robiť v dvoch termínoch v máji 2022 prijímacie písomné skúšky z predmetov
slovenský jazyk a literatúra a matematika.
 Písomné prijímacie skúšky sa budú konať v dvoch termínoch v máji 2022 z predmetov slovenský jazyk
a literatúra a matematika.
 Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky bude pozostávať z písomných
testov. Podkladom pre ich tvorbu budú vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu.
 O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu bodov za:

A) prospech v profilových predmetoch na ZŠ:
 boduje sa známka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ a polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ takto:
za známku: výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný

+
+
+
-

5 bodov
3 bodov
0 bodov
5 bodov

 maximálny počet: 20 bodov
 v prípade slovného hodnotenia si škola vyhradzuje právo prideliť číselnú hodnotu k slovnému
hodnoteniu

B) úspešnosť vo vedomostných súťažiach a olympiádach:
 dosiahnutý úspech vo vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach zo SJL, CUJ, MAT, FYZ,
CHE, BIO, GEG, DEJ, technickej a biblickej olympiády a v súťaži Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda
uskutočnených od 1. 9. 2019, preukáže žiak potvrdením školy v prihláške
 kľúč k bodovaniu:
– umiestnenie v okresnom/obvodnom kole (1. - 3. miesto)
– úspešný riešiteľ vo vyššom kole (krajské/celoštátne)
– umiestnenie vo vyššom kole (1. - 3. miesto)

5 bodov
5 bodov
10 bodov

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

C) výsledky prijímacej písomnej skúšky:
 prijímacia písomná skúška bude pozostávať z testov. Podkladom pre ich tvorbu budú vzdelávacie
štandardy Štátneho vzdelávacieho programu.
 maximálny počet bodov:
– zo slovenského jazyka a literatúry
30 bodov
– z matematiky
30 bodov
Písomná skúška zo SJL trvá 60 minút, z MAT trvá 60 minút. Žiak môže používať iba písacie pomôcky
a kalkulačku bez funkcie Solve a Calc.

 Žiak splní podmienky prijímacieho konania:
 ak úspešne vykoná prijímacie skúšky, teda súčasne získa aspoň minimálny počet bodov v testoch:
1. slovenský jazyk a literatúra (SJL)
2. matematika (MAT)

minimálny počet: 10 bodov
minimálny počet: 10 bodov

 Žiak nesplní podmienky prijímacieho konania:
 ak nevyhovie vyššie uvedeným kritériám.

Pri rovnosti celkového súčtu bodov prioritne rozhodne :
1. 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.
2. Súčet bodov získaných na prijímacej skúške: zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
3. Súčet bodov získaných za výsledky dosiahnuté na ZŠ v profilových predmetoch.
Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť
prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí
príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
Termín na rozhodnutie riaditeľa o prijatí alebo neprijatí žiaka a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa
výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy je 18. mája 2022.
Zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium najneskôr
23. mája 2022. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy - EduPage, odoslaním
podpísaného naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu školy alebo
do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Z á p is p r ij a téh o u c h á d za č a v y ko n á j eh o z á ko n n ý z á stu pc a .
Doklady potrebné pri zápise: preukaz totožnosti zákonného zástupcu.
Ak zápis nebude uskutočnený v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť.
Kritériá prijatia na štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24. januára 2022.

Mgr. Marcela Jahnová, v.r.
riaditeľka školy

