
Súkromná spojená škola European English School 
org. zložka: Súkromné gymnázium 

S o l i v a r s k á  2 8 ,  0 8 0  0 5  P r e š o v 

web: www.sukromnaskola.sk, e-mail: skola@sgpo.sk, tel.: 0948 134 538


KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA  
do 1. ročníka Súkromného gymnázia pre školský rok 2020/ 2021


študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (5-ročné)


V zmysle § 161k a § 65, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) v platnom znení, a podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
SR: Rozhodnutie o  termínoch, organizácii a  hodnotení prijímania na vzdelávanie 
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (Príloha č.2 
„Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem 
osemročného vzdelávacieho programu“), po prerokovaní v pedagogickej rade školy, 
určujem podmienky prijatia na štúdium na Súkromnom gymnáziu, org. zložke Súkromnej 
spojenej školy European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov (ďalej len SG), 
nasledovne:


Uchádzač o štúdium nekoná prijímaciu skúšku, ak z kritérií uvedených nižšie (1 až 3.1) 
získa počet bodov: 160. Ak uchádzač o štúdium nezíska z kritérií (1 až 3.1) požadovaný 
počet bodov (160) absolvuje online test z anglického jazyka v zmysle bodu 3.5.


Pri prijímaní žiaka bude škola zohľadňovať nasledovné kritériá: 


1. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY ZO ZŠ 

Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej 
klasifikácie predchádzajúceho školského roka a z polročnej klasifikácie aktuálneho 
školského roka (žiak 8.ročníka ZŠ – výsledky 7. a 8.ročníka, žiak 9.ročníka – výsledky 8. a 
9.ročníka), okrem známky 5 – nedostatočný, nasledovne: 


1.1 Povinné predmety (2): 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5 . (4 - x) . (4 - x) pričom x je známka 

a) Matematika  
b) Slovenský jazyk a literatúra  

• alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a 
vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 


• v prípade žiakov študujúcich v zahraničí, ktorí nie sú hodnotení klasickou známkou v 
zmysle slovenskej klasifikačnej stupnice (percentá, iná klasifikačná stupnica, ústne 
hodnotenie a pod.) rozhodne o prevedení hodnotenia na známku a pridelení bodov na 
návrh prijímacej komisie riaditeľ školy 


1.2 Profilové predmety (3): 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3 . (4 - x) . (4 - x) pričom x je známka 


http://www.sukromnaskola.sk
mailto:skola@sgpo.sk


a) prvý profilový predmet: Anglický jazyk 
b) druhý profilový predmet: Informatika 
c) tretí profilový predmet: Dejepis 

1.2 Doplnkové predmety (2):

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2 . (4 - x) . (4 - x) pričom x je známka 


a) prvý doplnkový predmet: Občianska náuka 
b) druhý doplnkový predmet: Biológia 

2. PROSPECH  
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 
8. ročník) stupeň 1 – t. j. “výborný” zo všetkých známkou klasifikovaných predmetov, do 
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 


3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 
bodov (0-100).


3.1. Predmetová olympiáda 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak: sa žiak umiestnil na 
1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v školskom roku 2019/20 alebo 
2018/19 v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, 
CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.


a) Za umiestnenie na 1. – 5. mieste okresného kola z  predmetových olympiád za 
školský rok 2018/2019 a 2019/2020:


• 1. miesto: 30 bodov

• 2. miesto: 25 bodov

• 3. miesto: 20 bodov

• 4. miesto: 15 bodov

• 5. miesto: 10 bodov


b) Za umiestnenie na 1. – 5. mieste na úrovni kraja a  vyšších kôl (celosolvenské a 
medzinárodné súťaže) za školský rok 2018/2019 a 2019/2020:


• 1. miesto: 60 bodov

• 2. miesto: 50 bodov

• 3. miesto: 40 bodov

• 4. miesto: 30 bodov

• 5. miesto: 20 bodov


3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Vzhľadom na profiláciu školy dané kritérium neuplatňujeme. Počet bodov: 0 


3.3. Umelecký výkon

Vzhľadom na profiláciu školy dané kritérium neuplatňujeme. Počet bodov: 0 




3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Vzhľadom na profiláciu školy dané kritérium uplatňujeme zo súťaží, resp. predmetov 
uvedených v bode 3.1. Uchádzači majú možnosť získať body podľa umiestnenia v zmysle 
bodu 3.1 b).


3.5. Vlastné kritérium školy: Online test z predmetu: anglický jazyk

Podmienkou prijatia na štúdium na SG je získanie minimálne 160 bodov z kritérií 1 až 3.1. 
To znamená, že ak uchádzač o štúdium na SG získa z kritérií 1 až 3.1 počet bodov: 160 
splnil podmienky pre prijatie na SG. 

Ak počet bodov za kritériá 1 až 3.1 je menší ako 160 potom uchádzač musí absolvovať 
online test z predmetu anglický jazyk. Z online testu z anglického jazyka môže získať 
ďalších - maximálne 50 bodov. Po absolvovaní testu z anglického jzkyka je na prijatie 
potrebný súčet bodov v minimálnej výške 140 spolu z kritérií 1 až 3.5.


Termín online testu: utorok 26.05.2020 o 10.00 hod. 

Forma a organizácia: prihlasovacie údaje a presné pokyny dostane uchádzač 
elektronickou poštou najneskôr 5 dní pred termínom online testu na mailovú adresu, ktorú 
uviedol v prihláške na SG. 


Obsah prijímacej skúšky: 

Anglický jazyk: podľa učebných osnov a ŠVP pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2 
(ročníky: 5.-8.). Dĺžka online testu: 45 min.

Cvičný test nájdete na stránke školy v kategórii “pre záujemcov”, alebo po vložení tohto 
odkazu do internetového prehliadača: 

https://cloud6.edupage.org/cloud/cvicny_test_prijimacky.pdf?
z%3A74qDSbhRrNNaBCkTTmCawfNrnxNBkRzf74TeyCpZzVZBhKNoZAaWt%2B6scwO9
hZBy


V prípade vážnych a neočakávaných technických problémov na strane uchádzača, 
prípadne na strane organizátora online testovania, si škola vyhradzuje právo na 
opakovanie online testovania v náhradnom termíne a v prípade vážnych podozrení z 
neetického správania sa a podvádzania pri vypĺňaní testu bude uchádzač z prijímacieho 
konania vylúčený.


4. ROVNOSŤ BODOV

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

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 kritéria (najmä časť 3.5 Online test z 
anglického jazyka), 


c) dosiahol väčší počet z profilových predmetov školy. 


5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Počet žiakov, ktorých je možné prijať na štúdium na SG

Škola získala (od VÚC) povolenie prijať do prvého rčoníka SG v školskom roku 2020/2021 
26 žiakov. Škola si však vyhradzuje právo prijať do 40 žiakov. Prijatí budú uchádzači, ktorí 
vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest. Nebudú prijatí tí 
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uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacieho konania, resp. tí uchádzači, ktorí sa 
umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet miest.


5.2 Vstupné údaje uchádzača

Nevyhnutnými dokladmi pre úspešné absolvovanie prijímacieho konania sú: vyplnená a 
doručená prihláška na vzdelávanie na SG, prípadne vysvedčenie žiaka. Pre upleatnenie 
bodov z kritérií 3.1 a 3.4 sú nevyhntnými dokladmi: diplomy alebo výsledkové listiny 
preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 


5.3 Ospravedlnenie neúčasti na online testovaní a náhradné testovanie

Prípadnú neúčasť na online testovaní z vážnych dôvodov (ochorenie - doklad od lekára 
nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr v deň konania online testovania 
na riaditeľstve školy (tel: 051/771 32 63 mobil: 0948 134 538, mail: skola@sgpo.sk)

Po vykonaní testovania v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky 
ostatných žiakov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet 
najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 


5.4 Oznámenie výsledkov prijímacieho konania

Konkrétne výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy 
(www.sukromnskola.sk). Uchádzač výsledok prijímacieho konania nájde pod kódom, 
ktorý mu bude zaslaný na e-mail, ktorý uviedol v prihláške na SG.

Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí žiaka oznámi riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka 
najneskôr do 29.05.2020.


5.5 Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení do školy

Zákonný zástupca oznámi vedeniu školy najneskôr 04.06.2020 či do školy v školskom 
roku 2020/2021 nastúpi alebo nenastúpi. Urobí tak prostredníctvom formulára, ktorý 
dostane od SG mailom na adresu uvedenú na prihláške na SG, a to spolu s ostatnými 
podmienkami (zmuva o štúdiu), ktoré budú uvedené v mailovej správe.

Podľa § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v 
znení neskorších predpisov, ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač 
prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. 


Prerokované pedagogickou radou SSŠ-EES dňa 6.5.2020.


Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 7.5.2020.


PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r. 
riaditeľ SSŠ-EES
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