
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03  V R B O V É 

 

Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium  

v ruskom jazyku 

pre školský rok 2020/2021 

 
Podľa § 150 ods.8 zákona a § 161k  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe 

Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie na stredných školách v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.04.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy dňa 6.5.2020 riaditeľka školy stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium 

takto: 

      

 V školskom roku 2020/2021 je možné prijať do prvého ročníka denného štúdia 

na študijný odbor 7902 J74 – gymnázium – bilingválne štúdium – ruský jazyk – 

predpokladaný počet 18  žiakov. 

 

A. Kritériá na prijatie uchádzačov: 

 

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí študovať vo zvolenom študijnom 

odbore, prihlášku na štúdium doručili riaditeľovi SŠ v termíne do 15.05.2020 a umiestnili  sa 

do 18. miesta podľa počtu bodov získaných za: 

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov zo ZŠ  
 

V prípade detí cudzincov, uchádzačov, ktorí sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej 

príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky škola postupuje podľa 

§ 146 ods.2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Za prospech na ZŠ budú pridelené preferenčné body podľa známok okrem známky 5 -

 nedostatočný v nasledovných  obdobiach: 

- pre uchádzačov z 8. ročníka ZŠ: 2. polrok 7. ročníka, 1. polrok 8. ročníka 

- pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ: 2. polrok 8. ročníka, 1. polrok 9. ročníka. 

 

Skladba predmetov: 

- povinné predmety – Slovenský jazyk a Matematika: do celkového súčtu budú pridelené body 

za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka. 

- profilové predmety – Anglický jazyk, Dejepis a Geografia: do celkového súčtu budú 

pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x 

je známka. 

- doplnkové predmety – Biológia, Fyzika a Chémia: do celkového súčtu budú pridelené body 

za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka. 

 

2. Prospech 

 

Ak žiak dosiahol  

- pre uchádzačov z 8. ročníka ZŠ: v 7.,6. a 5. ročníku 

- pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ: v 8.,7. a 6. ročníku 

stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov 

za každý školský rok. 



 

3. Ďalšie kritériá 

 

Umiestnenie v predmetovej olympiáde (SJL, ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, 

BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde) v šk. roku:  2018/2019 a 2019/2020: 

 

Medzinárodné, Celoslovenské kolo:  umiestnenie .... 100 bodov    

 

Medzinárodné, Celoslovenské kolo:  účasť .... 90 bodov    

 

Krajské/okresné  kolo:   1. miesto ...  70 bodov   

  2.  miesto ... 60 bodov  

  3.  miesto ... 50 bodov    

   4. miesto ...  40 bodov 

   5. miesto ...  30 bodov       

                  

Do celkového súčtu budú pridelené body z intervalu {0;100b} za jedno umiestnenie, v ktorom 

žiak získal najviac bodov. Kópie potvrdené riaditeľom základnej školy predloží zákonný 

zástupca s prihláškou do 15.05.2020, prípadne skenovaný diplom emailom na adresu 

gymvrbove@gymvrbove.sk. 

 

4. Reprezentácia, umiestnenie v športovej alebo umeleckej súťaži:  

 

Do celkového súčtu budú pridelené výkony v šk. roku:  2018/2019 a 2019/2020 nasledovne: 

- reprezentácia SR  30 bodov 

- športové, umelecké súťaže (úroveň kraj a vyššie)  20 bodov 

- 1. miesto v školskej súťaži Igraj i skaži 10 bodov  

 

Do celkového súčtu budú pridelené body z intervalu {0;30b} za jedno umiestnenie, v ktorom 

žiak získal najviac bodov. Kópie potvrdené riaditeľom základnej školy predloží zákonný 

zástupca s prihláškou do 15.05.2020, prípadne skenovaný diplom emailom na adresu 

gymvrbove@gymvrbove.sk. 

 

B. Pri bodovej rovnosti sa bude brať do úvahy: 

 

a) žiak so ZPS (doložené potvrdenie od lekára prípadne CPPPaP do  15.05.2020 ) 

b) vyšší celkový počet bodov umiestnenie v predmetovej olympiáde, reprezentácii 

a umiestnení v športovej alebo umeleckej súťaži 

c) väčší počet bodov z profilových predmetov školy v poradí Anglický jazyk, Dejepis, 

Geografia (porovnávať sa budú výsledky od posledného klasifikačného obdobia smerom 

k predchádzajúcemu posudzovanému klasifikačnému obdobiu) 

 

C. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

 

Riaditeľka školy po vyhodnotení prijímacieho konania a po prerokovaní v prijímacej komisii 

zverejní zoznam uchádzačov do 29. mája 2020 na dverách hlavného vchodu do budovy školy 

a na stránke školy (www.gvrbove.sk) podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam bude 

obsahovať poradie uchádzačov uvedených pod číselným kódom, ktorý bol oznámený 

v pozvánke na pôvodný termín prijímacej skúšky. Uchádzači budú zoradení v poradí podľa 

celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní s informáciou, či vykonali 

prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 
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D. Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania 

 

Riaditeľka školy do 29. mája 2020 doručí zákonným zástupcom uchádzača rozhodnutie 

o prijatí odoslaním cez elektronickú schránku alebo naskenovaním tlačiva prostredníctvom 

emailu alebo poštou, prípadne osobne po dohode. 

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí potvrdenie o nastúpení 

/nenastúpení  žiaka na štúdium podľa vzoru zverejneného na stránke školy 

(www.gvrbove.sk) prostredníctvom informačného systému ZŠ, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu gymvrbove@gymvrbove.sk alebo poštou na adresu 

školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

(Cez informačný systém ZŠ - rodič sa doma prihlási a po zadaní kódu SŠ bude odoslané 

potvrdenie na SŠ, kam bol prijatý uchádzač) 

 

V prípade, že uchádzač nedoručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium do 

4. júna 2020 jeho nástup na štúdium zaniká a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu 

uchádzačovi v poradí. 

 

Riaditeľka školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim 

uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali 

odvolanie do 5 pracovných dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí, ak už uchádzač nie je 

prijatý na inú strednú školu. 

 

Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 

k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

       

E. Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium pre školský rok 2020/2021 

boli prerokované a schválené na pedagogickej online rade dňa 6.5.2020. 
 

Vo Vrbovom, 6.5.2020 

 

 

       

 Mgr. Henrieta Gromanová      

                                  riaditeľka školy 

       v. r. 
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