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Kritériá prijímacieho konania na Premonštrátske gymnázium 

pre školský rok 2021/2022. 

 
Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon),  v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, ako aj v súlade s ďalšími platnými právnymi predpismi SR a po 
prerokovaní v pedagogickej rade určuje tieto kritériá pre prijímanie na štúdium na školský rok 
2021/2022. Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok z 
matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a na základe získaných preferenčných bodov. 

 

PÍSOMNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

 

Písomné prijímacie skúšky sa budú konať z predmetov Matematika a Slovenský jazyk 

a literatúra. Úlohy budú v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 

ISCED 2A.  

1. Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za písomné prijímacie skúšky, je 60, 

z toho 30 bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry a 30 bodov z testu z 

matematiky. 

2. Uchádzač úspešne vykoná písomné prijímacie skúšky vtedy, ak získa zo slovenského 

jazyka a literatúry minimálne 10 bodov a z matematiky tiež aspoň 10 bodov. 

 

PREFERENČNÉ BODY 

 

Okrem bodov získaných písomnou prijímacou skúškou žiak môže získať preferenčné body 

v dvoch oblastiach: študijné výsledky a umiestnenie na olympiádach a súťažiach. 

 

Študijné výsledky 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 
klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka v predmetoch slovenský jazyk 
a literatúra, prvý cudzí jazyk, dejepis, matematika, geografia, chémia, fyzika, biológia. Body sa 
pridelia nasledovne:  

 Za každú známku „výborný“ sa žiakovi pridelia 2 body, za každú známku „chválitebný“ 
sa žiakovi pridelí jeden bod. 

 Spočítajú sa zvlášť body za koncoročnú klasifikáciu zo 7. ročníka a zvlášť body za 
polročnú klasifikáciu z 8. ročníka. Z týchto počtov sa urobí aritmetický priemer. 

Maximálny počet bodov za študijné výsledky, ktoré môže uchádzač získať, je 16 bodov. 
   

mailto:gymnazium.premonstrati@gmail.com


Premonštrátske  gymnázium 

   Kováčska 28, 040 01 Košice        055/625 00 23            
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 http://www.kovacska.sk                   E-mail gymnazium.premonstrati@gmail.com                IČO: 42 319 234         

      

 

 

 

Umiestnenie v olympiádach a súťažiach 

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

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7., 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo 

slovenského jazyka, cudzieho jazyka (anglický, nemecký, ruský, španielsky, francúzsky, 

taliansky), dejepisu, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie alebo biblickej, technickej 

olympiáde, Pytagoriáde a Hviezdoslavovom Kubíne. Za súťaže v oblasti športu budú 

prideľované body len za športové súťaže organizované Slovenskou asociáciou športu na 

školách (SAŠŠ) a MŠVVaŠ SR. Body za olympiády a súťaže budú prideľované na základe 

doložených dokladov o umiestnení nasledovne: 

 

Umiestnenie 

v súťaži 

Počet bodov za 

okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

1. miesto 5 10 15 

2. miesto 4 9 14 

3. miesto 3 8 13 

4. miesto 2 7 12 

5. miesto 1 6 11 

 

 Za jednu súťaž budú žiakovi v jednom školskom roku započítané body len raz 

a to za najlepšie umiestnenie. 

 Žiakovi sa započítajú body aj za viacero súťaži v jednom školskom roku, no 

maximálne 15 bodov za jeden ročník.  

 Za umiestnenie na 1. až 5. mieste v medzinárodnej súťaži sa žiakovi započíta 

k celkovým preferenčným bodom 20 bodov. 

Maximálny počet bodov za olympiády a súťaže je, ktoré môže uchádzač získať, je 45 bodov. 
 
PORADIE UCHÁDZAČOV 
 
Prijímaní budú uchádzači, ktorí úspešne vykonajú písomné prijímacie skúšky, podľa 
umiestnenia v celkovom poradí. 
Celkové poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu bodov získaných z dvoch oblastí: 
písomné prijímacie skúšky a preferenčné body.  

 

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 
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prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za písomné prijímacie skúšky, 

c) získal väčší počet preferenčných bodov za študijné výsledky, 

d) získal väčší počet bodov za umiestnenie v olympiádach a súťažiach. 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže mať na vykonanie prijímacích 

skúšok upravené podmienky podľa odporúčania špeciálneho pedagóga. O týchto 

skutočnostiach prosíme informovať najneskôr do 20. 4. 2021 a doložiť aj písomné odporúčania 

špeciálneho pedagóga k prijímacím skúškam. 

 

 

V Košiciach, 5. 3. 2021    Prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD. 

         riaditeľ školy 
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