Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16, 089 01 Svidník

Kritériá
pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného štúdia
na školský rok 2021/2022
V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (§ 62 – 68), zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (§ 5, ods. 4, písm. a), na základe Rozhodnutí ministra školstva vedy, výskumu
a športu SR č. 2021/91013:1 - A1810 zo dňa 04.01.2021 a č. 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26.01.2021,
po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 19.02.2021 a v rade školy dňa 24.02.2021 určujem tieto kritériá
pre školský rok 2021/2022:
1. Riaditeľ školy prijme na štúdium v školskom roku 2021/2022 do dvoch tried 38 žiakov.
2. Profilové predmety na prijímacích skúškach budú vyučovací (slovenský) jazyk a literatúra
a matematika. Forma skúšky: písomná, skúška z matematiky trvá 60 minút, zo slovenského jazyka a
literatúry 60 minút. Obsah a rozsah skúšky: učivo profilových predmetov v rozsahu učiva určenom
štátnym vzdelávacím programom v základnej škole (ISCED2).
3. Termín doručenia prihlášky na našu školu: 16.04.2021 (forma doručenia: prostredníctvom základnej
školy, elektronicky, poštou alebo osobne). Vzhľadom na predpoklad, že komunikácia so zákonnými
zástupcami bude prebiehať v prevažnej miere elektronickou formou, prosíme uviesť na prihláške
na štúdium e-mailovú adresu a telefonický kontakt zákonného zástupcu uchádzača.
4. Termíny 1. kola prijímacej skúšky: I. termín - 3. máj 2021 (v prípade potreby aj 4. máj), II. termín
- 10. máj 2021 (v prípade potreby aj 11. máj).
5. Určenie poradia uchádzačov o štúdium:
A. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie 8. ročníka a z polročnej klasifikácie 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný
nasledovne:
Dva povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra a matematika
-

do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎, (max. 72 bodov).

Tri profilové predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis
-

do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 1,5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎, (max. 81 bodov).

Štyri doplnkové predmety: fyzika, chémia, geografia, občianska náuka
do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 0,5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎, (max. 36 bodov).
Ak žiak nebol klasifikovaný na konci 8. ročníka alebo na polročnej klasifikácii 9. ročníka z niektorého
predmetu, postupuje sa nasledovne:
- ak nebol klasifikovaný na polročnej klasifikácii 9. ročníka, berú sa do úvahy polročná a koncoročná
známka 8. ročníka daného predmetu,
- ak nebol klasifikovaný na koncoročnej klasifikácii 8. ročníka, berú sa do úvahy polročná známka za
8. ročník a polročná známka za 9. ročník daného predmetu,
-
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-

ak nebol klasifikovaný ani na polročnej klasifikácii 9. ročníka ani na koncoročnej klasifikácii
8. ročníka, berú sa do úvahy polročná známka za 8. ročník a koncoročná známka za 7. ročník daného
predmetu.

B. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v koncoročnom hodnotení 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých
predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto
hodnotenie dosiahol, (max. 15 bodov).
Ak žiak nebol na konci 8. ročníka klasifikovaný z niektorého predmetu, berie sa do úvahy polročná
známka z daného predmetu.
C. Z BODOV ZA PRIJÍMACIU SKÚŠKU
Maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku:
- vyučovací jazyk
- 100 bodov,
- matematika
- 100 bodov.
Počet získaných bodov za prijímaciu skúšku sa rovná bodovej hodnote získanej z týchto predmetov.
Maximálny počet bodov za každý predmet – 100 bodov, spolu max 200 bodov.
D. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
- Predmetové olympiády (max. 100 bodov)
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až
5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL,
cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej
olympiáde a Pytagoriáde.
Body za okresné súťaže:
1. miesto..................... 10 bodov,
2. miesto....................... 8 bodov,
3. miesto....................... 6 bodov,
4. miesto....................... 4 bodov,
5. miesto....................... 2 bodov.
Za krajské kolá - dvojnásobný počet bodov ako v okresnom kole.
Uchádzač získava body za najvyššie umiestnenie, hodnotí sa maximálne 5 súťaží.
- Celonárodné a medzinárodné umiestnenia (max. 90 bodov)
Za celonárodné a medzinárodné umiestnenie získa uchádzač 30 bodov (umiestnenie do 5. miesta v 8.
alebo 9. ročníku), započítavajú sa max. 3 súťaže s najlepším umiestnením.
- Vlastné kritérium (max. 20 bodov)
Za umiestnenie do 3. miesta na individuálnych súťažiach, ktoré nie sú uvedené v časti „Predmetové
olympiády“ (napr. rôzne literárne súťaže a pod.) získa žiak body nasledovne:
obvodné (okresné) kolo .............. 1 bod,
krajské kolo ................................. 3 body,
celoslovenské kolo ..................... 5 bodov.
Započítavajú sa maximálne 4 súťaže.
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 614.
6. Žiak splní kritériá prijímacieho konania na prijatie, ak aspoň v jednom z predmetov prijímacej skúšky
(bod č. 5.C – body za prijímaciu skúšku) získa minimálne 30 bodov.

7. V prípade rovnosti bodov bude o poradí rozhodovať:
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 zmenenú pracovnú schopnosť,
b. získal väčší počet bodov za bod č. 5.C – body za prijímaciu skúšku,
c. získal väčší počet bodov za bod č. 5.D – ďalšie kritériá,
d. dosiahol väčší počet bodov za bod č. 5.A – zohľadnenie študijných výsledkov z povinných
predmetov, potom profilových predmetov a potom doplnkových predmetov.
8. V zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
budú výsledky prijímacieho konania zverejnené pod osobným kódom žiaka. Ten bude spolu
s ďalšími podrobnosťami o prijímacom konaní doručený uchádzačovi, resp. jeho zákonnému
zástupcovi najneskôr do 26.04.2021.
9. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
Riaditeľ školy najneskôr do 13.05.2021 zverejní poradie uchádzačov na výveske školy a na internetovej
stránke www.gdh.sk.
Riaditeľ školy najneskôr do 14. 05 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém
základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo
poštou.
10. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
a. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 25. 05. 2021 doručí Gymnáziu
DH vo Svidníku potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na
štúdium, ktorého vzor je uvedený na webovej stránke školy, resp. bude aj prílohou rozhodnutia.
b. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium je možné doručiť:
- cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
- odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu riaditel@gdh.sk,
- poštou,
- osobne.
Rozhodujúci je dátum doručenia.
11. Záverečné ustanovenia
Riaditeľ gymnázia do 6. 6. 2021 po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne na základe výsledkov
prijímacieho konania o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22. júna 2021.

Vo Svidníku 26.02.2021
RNDr. Ján Rodák
poverený vedením školy

