
 

                Gymnázium sv. Edity Steinovej  
                                  Charkovská 1   
                                  040 22 Košice 

   

                      

                                                                                                                                                                                                                                                      

                  e-mail: riaditel.gymes@gmail.com        web: gymes.edupage.org         t.č.: 055/7994875            IČO: 35560321         

Prijímacie konanie do prvého ročníka 

5- ročného bilingválneho slovensko-anglického štúdia                             

v školskom roku 2019/2020 

 

1. Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

2. Prijímacia skúška sa koná v termíne 25. marca 2019 (resp. v termíne, ktorý určí okresný 

úrad). Plánovaný počet žiakov, ktorí budú prijatí do 1. ročníka, je 78.  

Prijímacej talentovej skúšky sa môžu zúčastniť: 

 žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú 8. ročník základnej školy, 

 žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú 9. ročník základnej školy. 

Prijímacej prestupovej skúšky sa môžu zúčastniť: 

 žiaci 8-ročných gymnázií (žiaci tercie alebo vyššieho ročníka). 

 

3. Prijímacej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú vzdelanostné 

predpoklady podľa bodu 5.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva 

prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára.  

(Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach do 28. 

februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva žiadosť o prestup priamo na 

strednú školu, a to spravidla v termíne do 28.februára. Pri podaní prihlášky poštou rozhoduje dátum 

na pečiatke pošty. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie 

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.)  

 

4. Organizácia skúšky:  

8:45  -   9:15    prezentácia uchádzačov o štúdium; 

9:25  -   10:10     metodické pokyny a test z anglického jazyka; 

10:20  - 11:05   metodické pokyny a test zo slovenského jazyka a literatúry; 

11:25  - 12:10    metodické pokyny a test z matematiky.   

 

5. Kritériá prijatia na štúdium 

5.1. Uchádzač sa musí zúčastniť prijímacej skúšky.  

Prijímacia talentová skúška pozostáva z testu z anglického jazyka, slovenského jazyka 

a literatúry a matematiky. Vyhradený čas na každý test je 40 minút. Žiak musí v každom teste 

dosiahnuť minimálnu hranicu 12 bodov, spolu minimálne 36 bodov. Maximálna hranica 

v každom teste je 40 bodov, za všetky testy spolu môže žiak získať maximálne 120 bodov.  

Prijímacia prestupová skúška pozostáva rovnako z testu z anglického jazyka, slovenského 

jazyka a literatúry a matematiky. Vyhradený čas na každý test je 40 minút. Žiak musí v každom 
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teste dosiahnuť minimálnu hranicu 12 bodov, spolu minimálne 36 bodov. Maximálna hranica 

v každom teste je 40 bodov, za všetky testy spolu môže žiak získať maximálne 120 bodov.  

5.2. Výchovno-vzdelávacie výsledky 

Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech za dve klasifikačné obdobia takto:  

 žiakovi  ôsmeho ročníka ZŠ za prospech na konci 7. ročníka a prvý polrok 8. ročníka, 

 žiakovi  deviateho ročníka ZŠ za prospech na konci 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka,  

 žiakovi tercie 8-ročného gymnázia za prospech na konci sekundy a prvý polrok tercie,  

 žiakovi kvarty 8-ročného gymnázia za prospech na konci tercie a prvý polrok kvarty. 

 

Do priemerného prospechu sa započítava prospech zo všetkých predmetov. Maximálny počet bodov 

za výchovno-vzdelávacie výsledky je 30 bodov. Za známky horšie ako 1 (výborný) sa 

z maximálneho počtu 30 bodov budú body odpočítavať takto: 

 za každú známku 2 - mínus 2 body,  

 za každú známku 3 - mínus 4 body, 

 za každú známku 4 - mínus 8 bodov. 

 

5.3. Predmetové olympiády 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť (resp. v deň prijímacej skúšky predložiť) doklad o úspešnom 

riešení predmetovej olympiády, resp. súťaže,  ktorá sa konala v období od 1. septembra 2014 do 

8. marca 2019.  

Diplomy musia byť zaslané poštou do školy najneskôr 13.3. (vrátane), prípadne osobne doručené 

do školy do  15.3. (vrátane). 

Body budú pridelené takto:  

 1. – 3. miesto v okresnom kole      3 body 

 úspešný riešiteľ v krajskom, celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 6 bodov 

 1. – 3. miesto v krajskom, celoslovenskom alebo medzinárodnom kole 10 bodov 

Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za úspešnú účasť v predmetových 

olympiádach a súťažiach  je 30 bodov. (Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o aké kolo 

olympiády/súťaže ide.)  

 

5.4. Riaditeľ školy prijme do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020 uchádzačov, ktorí 

úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a v celkovom poradí uchádzačov sa umiestnia na 1. - 78. 

mieste. Celkové poradie uchádzačov, ktorí vykonali prijímaciu talentovú alebo prestupovú skúšku, 

sa vytvorí na základe súčtu bodov za prijímaciu skúšku, predmetové olympiády a výchovno-

vzdelávacie výsledky. Maximálny počet bodov na výslednej listine uchádzačov je 180 bodov. 

Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov. 

V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní miesto 

(napríklad z dôvodu neúčasti na zápise a zákonný zástupca uchádzača oznámi, že prijatý uchádzač 

nenastúpi), riaditeľ školy v rámci odvolacieho konania prijme uchádzača, ktorý vykonal prijímaciu 

skúšku úspešne a je v celkovom poradí neprijatých uchádzačov umiestnený najvyššie. Ak sa žiak 

zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania alebo jeho časti, jeho zákonný 

zástupca doručí lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho konania.  

 

6. Pri rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 
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7. O výslednom poradí uchádzačov prijatých na základe prestupovej prijímacej skúšky rozhoduje 

riaditeľ školy. 

 

8. Riaditeľ školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov na výveske školy a webovej stránke školy 

podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej 

skúšky.  

 

 

Košice, 30.11.2018             Mgr. Pavol Vozár    

                riaditeľ školy 
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