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  GYMNÁZIUM PAVLA HOROVA,  MASARYKOVA 1, 071 79 MICHALOVCE 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 
 

Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 61/2015 o 

odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe 

Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a 

hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách zo dňa 29. 04. 2020, po prerokovaní v 

pedagogickej rade dňa 05. 05. 2020, určuje riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, 

Masarykova 1, 071 79 Michalovce tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 

študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2020/2021: 

 

Riaditeľka školy prijme na štúdium do 1. ročníka gymnázia v školskom roku 2020/2021 

najviac 150 žiakov. Žiaci budú v školskom roku 2020/2021 zaradení v rámci profilácie 

Gymnázia Pavla Horova podľa záujmu do piatich modulov vzdelávania Školského 

vzdelávacieho programu Sapere Aude (ŠkVP): všeobecný Modul 1, informaticko-technický 

Modul 2, telesná a športová výchova Modul 3, cudzie jazyky Modul 4 a prírodovedno-

technický Modul 5. 

 

 pre Modul 3 ŠkVP s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy 7902 J 

gymnázium je potrebné spolu s prihláškou priložiť potvrdenie aktívnej  účasti a 

registrovania v športovom klube (MFK Zemplín, IUVENTA Michalovce, HK DUKLA 

INGEMA Michalovce). Do tohto modulu môžu byť prijatí iba žiaci so zameraním na 

kolektívne športy – futbal, hádzaná, hokej.  

 

Pre školský rok 2020/2021 budú žiaci prijímaní na základe zohľadnenia študijných 

výsledkov a umiestnenia v predmetových olympiádach, súťažiach  na ZŠ. 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne 

vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, 

prípadne jeho výkon. 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 

5 – nedostatočný, nasledovne: 

 

 1. 1 Dva povinné predmety:  

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: počet bodov = 5.(4 – x).(4 – x), kde x je známka. 
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 1. 2 Profilový predmet: 

 Anglický jazyk 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x).(4 – x), kde x je známka. 

 1. 3 Doplnkové predmety: 

 Biológia 

 Chémia 

 Fyzika 

 Dejepis 

 Geografia 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x).(4 – x), kde x je známka. 

Žiak môže získať spolu za bod 1 Zohľadnenie študijných výsledkov najviac 414 bodov. 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, spolu maximálne 15 bodov.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za predmetové olympiády a súťaže za každé kritérium  

3.1 až 3.2 samostatne. Diplomy či iné akceptovateľné potvrdenie je potrebné doručiť 

najneskôr do 19. mája 2020. V prípade súťaží družstiev je potrebné doložiť potvrdenie 

školy s pečiatkou a podpisom riaditeľa ZŠ, ktorú žiak navštevuje.  

3.1 Predmetové olympiády  

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, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo v 

technickej olympiáde a Pytagoriáde. V prípade, že žiak získa  viac  ocenení (aj v rôznych 

odboroch), bonifikácia sa mu zaráta za každé ocenenie, maximálne však za bod 3.1 môže 

získať 100 bodov.   

 

 

3.1 Bonifikácia za olympiády 

 

                     Olympiáda  Umiestnenie Počet bodov 

okresná  

1. miesto 25 

2. miesto 20 

3. miesto 15 

4. miesto 10 

5. miesto 5 

krajská  

1. miesto 50 

2. miesto 45 

3. miesto 40 

4. miesto 35 

5. miesto 30 
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3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Žiakovi bude pridelená bonifikácia, ak sa umiestnil v 7. , 8. alebo 9. ročníku na 1. – 3. mieste 

v celoštátnych a medzinárodných kolách umeleckých, športových,  vedomostných súťaží 

organizovaných MŠVVaŠ SR, centrami voľného času, národnými športovými zväzmi alebo 

kultúrnymi strediskami a doloží o tom doklad (diplom či iné akceptovateľné potvrdenie).  

V prípade, že žiak získa  viac  ocenení, bonifikácia sa mu zaráta za každé ocenenie (okrem 

súťaže Supertrieda), maximálne za bod 3.2 môže získať 100 bodov.  

 

 

3.2 Bonifikácia za celonárodné a medzinárodné umiestnenia v olympiádach a 

súťažiach podporovaných  MŠVVaŠ SR 

 

                  Olympiády a súťaže Umiestnenie Počet bodov 

 

Medzinárodné  
1. miesto 100 

2. miesto 90 

3.     miesto 80 

Celoštátne  

1. miesto 80 

2. miesto 70 

      3.  miesto 60 

Supertrieda  1. miesto 40 

3.3 Vlastné kritérium 

Bonifikáciu (maximálne 50 bodov) za súťaže získa žiak, ktorý  ako žiak 7. – 9. ročníka  buď 

sám, alebo ako člen družstva získal jedno z prvých troch miest v okresných alebo krajských 

kolách umeleckých, športových,  vedomostných súťaží a v olympiádach organizovaných 

MŠVVaŠ SR, centrami voľného času, národnými športovými zväzmi alebo kultúrnymi 

strediskami a doloží o tom doklad (diplom či iné akceptovateľné potvrdenie), vynímajúc 

olympiády uznané v bode 3.1.  

 
Bonifikácia za bod 3.3 

 

                     Súťaže Umiestnenie Počet bodov 

okresná súťaž 

1. miesto 25 

2. miesto 20 

3. miesto 10 

krajská súťaž 

1. miesto 50 

2. miesto 45 

3. miesto 40 

 
V prípadoch, keď súťaž nebude možné jednoznačne zaradiť medzi súťaže, uvedené v bodoch 

3.2 a 3.3, o jej zaradení či nezaradení a o možnej bonifikácii rozhodne riaditeľka školy, a to na 

základe návrhu prijímacej komisie. 
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Celkové poradie, na základe ktorého sa bude prijímať na štúdium, sa určí ako súčet 

získaných bodov v bodoch 1 až 3. Uchádzači sa zoradia podľa počtu získaných bodov 

zostupne. Úspešným uchádzačom je ten, ktorý sa umiestni v celkovom poradí do 150. 

miesta vrátane, a bude teda prijatý na štúdium.  

Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač o štúdium na Gymnáziu Pavla Horova 

získať je 679 bodov.  

 

O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

(Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva alebo Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie) v súlade s kritériami prijímacieho konania. Pred prijatím na štúdium 

škola poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. 

 

V prípade cudzinca sa bude postupovať za tých istých podmienok ako u občanov SR  v súlade s  

§ 146 ods. 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

III. Kritériá prijatia žiakov pri rovnosti bodov 

V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých žiakov na 150. mieste rozhodujú o prijatí 

uchádzača nasledujúce kritériá (v nasledujúcej postupnosti):  

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) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

c) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy podľa bodu 1.2, 

d) dosiahol väčší počet bodov z matematiky podľa bodu 1.1, 

e) dosiahol lepší priemer známok za prvý a druhý polrok 7. ročníka,  

f) dosiahol lepšiu priemernú známku z fyziky za 7. ročník ZŠ. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka školského roku 2020/2021 sa koná od 19. mája 2020 

do 30. júna 2020. 

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení uvedených kritérií 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). Do 29. mája 2020 zverejní zoznam 

uchádzačov na webovom sídle školy a vstupných dverách do budovy školy podľa výsledkov 

prijímacieho konania. Proti rozhodnutiu riaditeľky Gymnázia Pavla Horova sa môže uchádzač 

alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 

1, Michalovce. O odvolaní rozhoduje Odbor školstva Košického samosprávneho kraja.  

Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestni do 150. miesta vrátane alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na 

vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení 

žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke školy www.gphmi.sk v časti 

prijímacie konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium 

(príloha 1) sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na gph@gphmi.sk alebo poštou na 

http://www.gphmi.sk/
mailto:gph@gphmi.sk
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adresu Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

 

 

Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest 

na www.gphmi.sk a vstupných dverách do budovy školy.  

Riaditeľka strednej školy do 15. júna 2020 vydá rozhodnutie o prijatí nasledujúcim 

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

odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať 

prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

 

 

Michalovce 7. mája 2020 

                                              

Mgr. Katarína Olšavová 

                                                                                                     riaditeľka školy 
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Príloha 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Gymnázium Pavla Horova 

                                                                                             Masarykova 1 

                                                                                                      071 79 Michalovce 

V ............................................. dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

S pozdravom  

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  

 


