
Premonštrátske  gymnázium 

    Kováčska 28, 040 01 Košice        055/625 00 23            

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 

Prijímacie konanie na gymnázium sa uskutoční 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.  

 
V školskom roku 2020/2021 budeme pre prvý ročník otvárať dve triedy: 

 

Prihlášku na štúdium podáva uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka 9. ročníka 
základnej školy riaditeľovi základnej školy do 10. apríla 2020.  Riaditeľ základnej školy 
odošle prihlášku na tunajšie gymnázium do 20. apríla 2020.  
 
Termíny prijímacieho konania:  11. mája a 14. mája 2020, na základe písomného pozvania 
žiaka, v budove Premonštrátskeho gymnázia na Kováčskej  28, Košice.   

 

••• 
 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v Testovaní 9 – 2020 dosiahnú úspešnosť 

najmenej 90% v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra, matematika) 

podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.  

Ostatní uchádzači budú prijatí na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok zo 

slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, z preferenčných bodov za prospech, 

Testovanie 9 a umiestnení v súťažiach akceptovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). 

••• 
 

Maximálny počet bodov 

             Maximálny počet bodov (bez preferenčných bodov) na prijímacích skúškach je 60. 

Písomná skúška zo slovenského jazyka 
a literatúry  

        30 bodov 

Písomná skúška z matematiky          30 bodov 

 

    Maximálny počet preferenčných bodov 

Prospech  
na ZŠ  

16 bodov 

Testovanie 9                  15 bodov 

Predmetové olympiády/súťaže 20 bodov 

 

  



Preferenčné body za prospech na základnej škole 

Body budú pridelené podľa známok v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí 
jazyk, dejepis, matematika, geografia, chémia, fyzika, biológia v klasifikácii na konci druhého 
polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. ročníka ZŠ nasledovne:   

   

   známka výborný   2 body 

   známka chválitebný   1 bod 
Pozn.: Body sa určia ako aritmetický priemer z dosiahnutých bodov na konci druhého polroku 8. ročníka a na 
konci prvého polroku 9. ročníka 

 
Preferenčné body za Testovanie 9  

 

     100 – 90 %              15 bodov 

       89 – 80 %               12 bodov 

       79 – 70 %                   9 bodov  

       69 – 60 %          6 bodov 

       59 – 50 %          2 bodov 

       49 –  0 %           0 bodov 
Pozn.: Percentá sa určia ako aritmetický priemer z dosiahnutých percent v matematike a slovenskom jazyku 
a literatúre.  

  
 

Preferenčné body za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach 

           kolo 1. miesto 2. miesto  3. miesto 

obvodné           4 body          3 body          2 body 

krajské           10 bodov          8 bodov          6 body 

celoslovenské           20 bodov          16 bodov          12 bodov 

 

Doklad o umiestnení žiaka na predmetovej olympiáde alebo súťaži musí obsahovať: meno a 

priezvisko, dátum udelenia diplomu, pečiatku a podpis organizátora, na rube musí byť opatrený 

pečiatkou ZŠ a podpisom riaditeľa ZŠ. Doklad odporúčame doručiť spolu s prihláškou, musí 

byť doručený najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Žiak sa môže preukázať viacerými 

diplomami (z rôznych súťaží), pri účasti na viacerých kolách tej istej súťaže berieme do úvahy 

iba doklad o umiestnení na najvyššom kole tejto súťaže. 

••• 
 

Žiak môže spolu získať maximálne 111 bodov. Celkové poradie uchádzačov prijímacieho 

konania sa určí  na základe súčtu všetkých bodov za písomné prijímacie skúšky a preferenčné 

body. V prípade rovnakého súčtu bodov prednosť pri prijatí získa žiak podľa nasledovných 

kritérií:   

• zmenená pracovná schopnosť (podľa zákona č. 245/2008 Z.z. §63 ods. 4 a §67 ods.3)  

• vyšší súčet bodov, ktoré žiak dosiahne z matematiky a slovenského jazyka a literatúry 
na prijímacích skúškach  

• vyšší počet bodov, ktoré žiak dosiahne za Testovanie 9 

• vyšší počet bodov, ktoré žiak dosiahne za prospech na základnej škole 
 

••• 



 

• Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy 

www.kovacska.sk a na informačnej tabuli vo vchode Premonštrátskeho gymnázia 
Kováčska 28 najneskôr 15. mája 2020. 

•  Prijímaciemu konaniu nevyhovie žiak, ktorý pri písomných prijímacích skúškach zo 

slovenského jazyka a literatúry a z matematiky získa z každého predmetu samostatne menej 

ako 10 bodov. 

• Zákonný zástupca neprijatého uchádzača môže podať  žiadosť o preskúmanie rozhodnutia 

o neprijatí na štúdium zriaďovateľovi školy do 15 dní od doručenia rozhodnutia. 

Kritériá boli prerokované v Pedagogickej rade školy, schválené riaditeľom školy a odsúhlasené 

zriaďovateľom školy dňa 28. januára 2020 a sú zverejnené vo vstupnej hale budovy 

Premonštrátskeho gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach ako aj na internetovej stránke školy 

www.kovacska.sk.  

 

 

 

 

 

                                       Prof. ThDr. Martin Štrbák, PhD.  

      riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia 
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