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Podmienky prijímacieho konania do štvorročného  gymnázia pre šk. rok 

2016/2017 

 
Riaditeľ Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 10. 02. 2016 v súlade 

so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle ďalších noviel, určuje formu, obsah a rozsah prijímacích skúšok nasledovne: 

 

Do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na gymnáziu môže byť prijatý uchádzač, 

ak ukončil 9.ročník vzdelávacieho programu ZŠ a splnil podmienky prijímacieho konania.  
 

Počet tried: 1  Počet prijímaných žiakov: 30 

 

Odbor: 7902 J 00 gymnázium   

 

Termín na potvrdenie prihlášky na ZŠ, ktorú žiak navštevuje do 10.apríla 2016 

Termín na podania prihlášky na sekretariát školy Gymnázium sv. Mikuláša do 20. apríla 2016 

 

Prvý termín prijímacej skúšky:     9. máj 2016. 

Druhý termín prijímacej skúšky:   12. máj 2016. 
 

Možnosti pre prijatie na Gymnázium sv. Mikuláša:  

A: Prijatie bez prijímacej skúšky. 

Prijatí bez prijímacích pohovorov budú žiaci na základe výsledkov Testovania T9-2016, ktorí získali 

v každom predmete aspoň 90% bodov. 

B: Prijatie po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok. 
Všetci žiaci sa podrobia prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Žiaci budú 

zoradení podľa dosiahnutých bodov, ktoré budú prideľované podľa nasledujúcich hlavných kritérií:  

Hlavné kritériá:  
1) Úspešnosť na prijímacích skúškach zo SJL  – 30 % podiel, maximálne 150 bodov. 

2) Úspešnosť na prijímacích skúškach z MAT – 30 % podiel, maximálne 150 bodov.  

3) Výsledok testovania T9 – 20% podiel. Za každý z predmetov SJL a MAT a 1% = 0,5 bod, teda 

maximálne 100 bodov. 

4) Prospech za 1.polrok 9.ročníka ZŠ – 15 % podiel. Za priemerný prospech 1,00 maximálne 75 bodov, 

za každých 0,02 priemeru mínus 1 bod, teda 0 bodov za priemerný prospech 2,50. V tomto kritériu 

nemožno získať záporné počty bodov. 

5) Výsledky dotazníka pre žiakov (absolvovanie hodín katolíckeho náboženstva, duchovná formácia, 

súťaže doložené diplomom), spolu maximálne 25 bodov. 

SPOLU ZA VŠETKY KRITÉRIA MAXIMÁLNE 500 bodov. 

Pomocné kritériá: 

1) Priemerný prospech v 8. ročníku ZŠ 

 

Na úspešné vykonanie prijímacích skúšok je potrebné získať aspoň 40% bodov  z matematiky   

a aspoň 40% bodov zo slovenského jazyka a literatúry.  

Pomocné kritériá budú rozhodovať o poradí pri rovnosti bodov hlavných kritérií. 

Tieto kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady a schválené riaditeľom školy  

10. februára 2016 

 
V Prešove 10. februára 2016 RNDr. Marcel Tkáč 

 riaditeľ školy 


