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Gymnázium T. Ševčenka 

s vyučovacím jazykom ukrajinským 

Sládkovičova 4, 080 01 Prešov 

        

 

Kritéria  prijímacích skúšok   

na  prijatie  žiakov  po  9. ročníku  ZŠ  do  1. ročníka  gymnázia pre školský rok 2022/2023 

 

 Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 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, riaditeľ 

Gymnázia T. Ševčenka v Prešove, po prerokovaní a odsúhlasení pedagogickou radou dňa 17. 2. 2022, stanovuje na 

prijímacie skúšky žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí sa uchádzajú o štúdium na Gymnáziu T. Ševčenka s vyučovacím 

jazykom ukrajinským v školskom roku 2022/2023 tieto kritéria:  

 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

- Na základe Vyhlášky č. 292/2019 Z.z. (Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie 

najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl) bol stanovený počet žiakov prvého ročníka pre 

prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 na Gymnáziu T Ševčenka – v odbore 7902 J gymnázium na 45 

žiakov  so štvorročným vzdelávacím programom. 

- Vyplnenú prihlášku doručiť na strednú školu s EDU ID 100012952 do 20. 03. 2022. 

- Forma prijímacej skúšky je písomná. Časový rozsah je 60 minút pre každý predmet. 

- Obsah a rozsah  prijímacej skúšky je podľa vzdelávacích štandardov ŠVP pre ZŠ. 

- V prípade,  že  je uchádzač v karanténe,  prijímacie skúšky sa realizujú dištančnou formou. Zákonný zástupca 

uchádzača doručí do školy potvrdenie o karanténe od lekára alebo čestné vyhlásenie o karanténe uchádzača.  

- Podmienkou pre úspešné absolvovanie písomnej častí prijímacej skúšky je dosiahnuť 5 bodov z jazyka 

a 5 bodov z matematiky. Z jazykov sa započítava do celkového hodnotenia ten jazyk, v ktorom uchádzač 

získal viac bodov.  

- Uchádzač, ktorý sa zúčastní Testovania T9, môže byť prijatý podľa bodov 2 alebo 3. 

- Uchádzač, ktorý sa nezúčastní Testovania T9, môže byť prijatý podľa bodu 3. 

2. PRIJATIE UCHÁDZAČA BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

Prijímaciu skúšku nebudú konať uchádzači, ktorí splnili príslušnú podmienku – Testovanie T9 -  minimálne  90 %   

       z testovaných  predmetov. 

3. PÍSOMNÁ ČASŤ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

Prijímaciu skúšku budú konať iba uchádzači, ktorí nesplnili príslušnú podmienku - Testovanie T9 -  získali menej  

       ako  90 % z testovaných  predmetov. 

Na písomnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, z ukrajinského jazyka a literatúry a z matematiky 

môže získať uchádzač pri hodnotení maximálny počet 25 bodov z každého predmetu.  

Uchádzač, ktorý dosiahol 90 a viac  percent pri Testovaní  T9 len z jedného predmetu, z tohto predmetu písomnú 

skúšku nerobí a získava 25 bodov.  

Uchádzač na písomnej skúške môže získať spolu max 50 bodov. 

4. ĎALŠIE KRITÉRIÁ  

4.1 Predmetová olympiáda  

 Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. mieste v 

okresnom alebo krajskom kole v 7. ,8 a 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), 

DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde – za umiestnenie na okresnom 

kole získava  5 bodov a za umiestnenie na krajskom kole 10 bodov. 
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4.2 Umelecký a športový  výkon 

 Umelecký a športový výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. 

mieste v prednese prózy, poézie, speve a v športových disciplínach jednotlivcov alebo družstiev - za umiestnenie 

na okresnom kole získava  5 bodov a za umiestnenie na krajskom kole 10 bodov. 

4.3 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia od 1. miesta do 5.miesta sa uchádzačovi započítavajú do celkového 

hodnotenia -   10 bodov. 

4.4 Vlastné kritérium školy 

Uchádzačovi, ktorý sa aktívne zapája do aktivít rozvíjajúcich kultúru a tradície národnostnej menšiny  cez 

združenia podporujúce národnostné menšiny, sa započítava do celkového hodnotenia - 10 bodov.  

Uchádzačovi, ktorý sa aktívne zapája do aktivít ochrany životného prostredia a prosociálne orientovaných 

aktivít na základe potvrdenia organizácií, ktoré tieto aktivity podporujú, sa započítava do celkového hodnotenia - 

10 bodov 

5. ROVNOSŤ BODOV 

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/ prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov v bode č. 4 Ďalšie kritéria, 

Dôležité informácia k prijímacím skúškam 

 

- Zákonný zástupca uchádzača  9. ročníka podá riadne vyplnenú prihlášku s EDI ID na strednú školu na ktorej 

má záujem študovať do 20.03. 2022 a pripojí k nej aj diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie 

žiaka, prípadne jeho výkon alebo aktivity.  

- Osobný kód uchádzača, pod ktorým budú zverejnené výsledky a umiestnene po vyhodnotení kritérií, budú 

odoslané uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi v pozvánke na prijímacie skúšky resp. v rozhodnutí 

o prijatí bez prijímacích skúšok 5 resp.7 dní pred prijímacími skúškami.  

- Zoznam prijatých uchádzačov na základe zostaveného poradia po vyhodnotení kritérií  bude zverejnený  

18.05. 2022.    
- Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na štúdium bude zákonnému zástupcovi zaslané poštou a 

elektronický do 18. 05. 2022. 

- Zákonný zástupca uchádzača má právo podať proti rozhodnutiu riaditeľa školy v stanovenom termíne 

odvolanie. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo v rámci odvolacieho konania podľa § 57 ods. 1 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) o odvolaní rozhodnúť sám v rámci autoremedúry.  

- Potvrdenie o  nástupe  uchádzača na štúdium  je potrebné doručiť  do 23. 05. 2022. Potvrdenie  zákonný 

zástupca uchádzača za dodržiavania hygienických podmienok donesie do školy alebo pošle elektronickou 

formou, scan potvrdenia mailom alebo cez EduPage ZŠ. Ak uchádzač nepotvrdí záujem v stanovenom 

termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. 

z.) a bude sa to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a neobsadené miesto pripadne ďalšiemu 

uchádzačovi v poradí.  

  

 V Prešove  17. 2. 2022                                                                         Ing. Igor Andrejčák, MBA  

                            riaditeľ školy 


