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Upravené kritériá pre prijímacie konanie v školskom roku 
2020/2021 

 
V zmysle Rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a v zmysle 
zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008 Z. z. § 62 až § 70 o 
prijímaní na štúdium na stredných školách, po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka Súkromného 
gymnázia v Lučenci určila pre prijímacie skúšky do 1. ročníka: 

 
 
        Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium             Dĺžka štúdia: 4 roky 
        Počet tried: jedna                                                Plánovaný počet žiakov: 17 

 
 

   
   Podmienky prijatia: 
 

1. Do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia budú prijatí všetci žiaci ZŠ, ktorí úspešne ukončili 9. ročník 
ZŠ a ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole budú doručené riaditeľstvu 
Súkromného gymnázia v Lučenci do 19. mája 2020 odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-
mailu alebo poštou na adresu Súkromného gymnázia, Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec. 
 

2. Prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu sa koná od 19. mája 2020 
do 30. júna 2020. 

3. Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 
prijímacieho konania. 

 

 Uchádzači, ktorých riadne vyplnená prihláška bola doručená na školu podľa bodu 1. budú 
zaradení do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za: 

 

  Doterajšie študijné výsledky 

Za prospech na základnej škole podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z 
polročnej klasifikácie z 9. ročníka z povinných predmetov: 

 Slovenský jazyk a literatúra 
 Matematika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: 

počet bodov = 5.(4 – x).(4 – x) 

kde x je známka. 

Maximálny počet bodov: 90  
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Študijné výsledky za profilové predmety 

Profilový predmet pre prijímacie konanie je: 

 Anglický jazyk 

Za profilové predmety budú do celkového súčtu pridelené body za každú známku samostatne podľa 
vzťahu: 

počet bodov = 3.(4 – x).(4 – x) 

kde x je známka. 

Maximálny počet bodov: 27  
 
  Študijné výsledky za prospech 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku v koncoročnej klasifikácii stupeň prospechu 1 - výborný, 
do celkového súčtu sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

Maximálny počet bodov: 15 
 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať v prijímacom konaní je 132 bodov. 

 

  V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 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, 

 vyšší počet bodov za profilový predmet – anglický jazyk 
 vyšší počet bodov z matematiky 

 

4. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov – výsledková 
listina podľa celkového počtu získaných bodov a označením o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. 

 
5. Riaditeľka školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy na 

www.sgymlc.sk podľa výsledkov prijímacieho konania. 
 

6. Prijatému uchádzačovi riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí rozhodnutie o prijatí 
odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

 
7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej 

škole, potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je 
uvedený v prílohe č. 1. Potvrdenie doručí naskenovaním tlačiva prostredníctvom e-mailu 
molnarova@sgymlc.sk alebo poštou na adresu strednej školy Súkromné gymnázium, 
Gemerská ceste 1, 984 01 Lučenec. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  
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8. Ak zákonný zástupca nedoručí do 4. júna 2020 potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, 

rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium stráca platnosť. 
 
9. Riaditeľka školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a 

samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na 
štúdium na strednej škole. 

 
 

  Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) 

1. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o 
tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

 
2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka školy odošle 

rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého  uchádzača  
doručí  do  30.  júna  2020  strednej  škole  záväzné  potvrdenie o nastúpení, alebo nenastúpení na 
štúdium. 

 
 

  Spoločné ustanovenia 

1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného  zástupcu  ani  potvrdenie  o zdravotnej 
spôsobilosti žiaka. 

 
2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne 
určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020. 

 
3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú   k prihláške 

na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 
 

  Záverečné ustanovenia 

1. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška 
vykonala. 

 
2. Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného štúdia na Súkromnom gymnáziu, 

Gemerská cesta 1, Lučenec boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy dňa  06.05. 2020 
per rollam. 

 
 
 
 

Ing. Katarína Molnárová 
riaditeľka školy 

 



 Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, 984 01 Lučenec  

kontakt: molnarova@sgymlc.sk  www.sgymlc.sk  tel. +421 905 644 514 

4   

  
 
 
 
 
 
 

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

 

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

Názov strednej školy  
Adresa strednej školy  

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  


