Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice
Gymnázium sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87, 934 05 Levice telefón: 036 6312217 mobil: 0917 484461 e-mail: gymnazium@gsv.sk

Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia
pre školský rok 2022/2023

Všeobecné informácie

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa
§ 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
určuje riaditeľka
Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul,
organizačná zložka Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach
po prerokovaní so zriaďovateľom školy, radou školy a pedagogickou radou nasledovné
kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023
V školskom roku 2022/2023 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka štvorročného štúdia
všeobecného zamerania, s uplatnením školského vzdelávacieho programu. Do jednej triedy
prvého ročníka možno prijať najviac 22 uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho
konania.

Podmienky pre uchádzača o štúdium
➢ Všetci uchádzači o štúdium musia mať riadne zaevidovanú prihlášku na Gymnáziu sv.
Vincenta de Paul Levice najneskôr 20. marca 2022. Uchádzač alebo zákonný zástupca
žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie cez informačný systém základnej školy (napr.
Edupage), alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠSR (od 1.1. 2022 s podpismi
oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného
zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný

zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
➢ Zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole nastúpenie žiaka resp. nenastúpenie
žiaka na štúdium na strednej škole do 23. mája 2022 cez informačný systém základnej
školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo
poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Ak
zákonný zástupca v určenom termíne nepotvrdí nástup žiaka na štúdium, rozhodnutie
o prijatí stráca platnosť.
➢ Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 21. júna 2022 podať
prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý
termín).
➢ O štúdium sa môžu uchádzať tí uchádzači, ktorí nemali na základnej škole
v ročníkoch 5. - 9. na vysvedčení známku dostatočný, ani zníženú známku zo
správania. Prihláška uchádzača, ktorý nesplnil tieto podmienky bude vrátená na
základnú školu, z ktorej sa uchádzač o štúdium hlási.
➢ O štúdium sa môže uchádzať len uchádzač, ktorý nie je žiakom inej strednej školy.

Prijímacie konanie
I. Uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy
dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, sa nemusí zúčastniť
prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a z matematiky a bude mu priznaný maximálny počet
bodov za prijímaciu skúšku.
II. Každý uchádzač bude zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu
bodov získaných za:
1. výsledky v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a z matematiky,
2. výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky,
3. prospech zo slovenského jazyka a z matematiky na koncoročnom vysvedčení v 8.
ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,
4. umiestnenie v predmetových olympiádach v 7., 8. a 9. ročníku základnej školy,
5. náboženskú profiláciu.
1. Za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ zo slovenského
jazyka a z matematiky získa žiak body podľa tabuľky :
Úspešnosť v %
100 - 95
94 - 90
89 - 85
84 - 80
79 - 75
74 - 70
69 - 65

slovenský jazyk
body
20
18
16
14
12
10
8

matematika
body
20
18
16
14
12
10
8

64 - 60
59 - 55
54 - 50
49 - menej

6
4
2
0

6
4
2
0

2. Na prijímacej skúške môže žiak získať maximálne 40 bodov:
- 20 bodov na písomnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry;
- 20 bodov na písomnej skúške z matematiky.
Slovenský jazyk a literatúra
Obsahom písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry bude učivo vymedzené
štandardmi podľa učebných osnov základných škôl - z pravopisu, morfológie, syntaxe, slohu a
z teórie literatúry. Písomná skúška bude mať formu testu. Trvá 45 minút.
Matematika
Obsahom písomnej skúšky z matematiky budú úlohy zo základného učiva aritmetiky, algebry
a geometrie. Žiak si prinesie písacie potreby a kalkulačku. Nie je dovolené používať
matematické tabuľky. Písomná skúška trvá 60 minút.

3. Hodnotenie prospechu
Ak žiak dosiahol na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9.
ročníku stupeň 1 – výborný zo slovenského jazyka a z matematiky, do celkového hodnotenia sa
započíta maximálne 10 bodov. Žiak získa body podľa nasledovnej tabuľky:
súčet hodnôt
známok
4
5
6
7
8
9
10
11
12

body
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Ak mal žiak za posledné dva polroky iba slovné hodnotenie - absolvoval, započítajú sa mu
známky zo slovenského jazyka a z matematiky z koncoročného vysvedčenia 7. ročníka
a polročného vysvedčenia 8. ročníka (doložené kópiou vysvedčenia z 8. ročníka) .
Ak bol žiak za posledné dva polroky hodnotený slovne, započítajú sa mu známky zo
slovenského jazyka a z matematiky systémom prevodu slovného hodnotenia na body v rámci
prijímacieho konania ( viď. príloha č.1)

4. Umiestnenie v predmetových olympiádach (doložené kópiou o umiestnení potvrdenou
riaditeľstvom školy, ktorú žiak navštevuje) sa hodnotí takto:
kolo
okresné/obvodné
a regionálne
kolo

umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

body
5
4
3

kolo
krajské
a vyššie
kolo

umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

body
10
9
8

Hodnotia sa olympiády - matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická, dejepisná,
technická, olympiáda z cudzích jazykov, olympiáda zo slovenského jazyka a biblická olympiáda
- v okresnom a vyššom kole, a to v 7., 8. a 9. ročníku ZŠ. V celkovom súčte môže žiak získať
najviac 10 bodov.
Body za rôzne kolá jednej súťaže sa nesčitujú, budú pridelené podľa najlepšieho umiestnenia.
Prijímacia komisia si vyhradzuje právo individuálne posúdiť každú súťaž a umiestnenie. Za
umiestnenia v korešpondenčných súťažiach a kolektívnych športoch sa body neprideľujú.
5. Náboženská profilácia
Nutnou podmienkou prijatia žiaka je písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou na
gymnáziu, ako i záväzok žiaka rešpektovať školský poriadok a výchovnú líniu v kresťanskom
duchu / potvrdzuje sa pri zápise /.
Žiakovi, ktorý absolvoval Rímskokatolícke náboženstvo/ resp. Katolícke náboženstvo/, bude
pridelených 20 bodov. Ak žiak absolvoval náboženstvo inej konfesie, prideľuje sa mu taktiež
20 bodov. Ak žiak náboženstvo neabsolvoval, neprideľujú sa mu žiadne body.
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 120 bodov.
Kritériám prijatia nevyhovel žiak, ak na prijímacej skúške nezíska z každého predmetu aspoň
6 bodov.
Po spočítaní bodov bude určené poradie podľa celkového počtu získaných bodov.
V prípade rovnosti bodov v poradí dostane prednosť žiak, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
1.
2.
3.
4.

žiak má zníženú pracovnú schopnosť (doloženú rozhodnutím posudkového lekára);
vyšší počet bodov z písomnej prijímacej skúšky z matematiky;
vyšší počet bodov za výsledky v predmetových súťažiach;
žiak, ktorý absolvoval náboženskú výchovu.

Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich
konania.
Riaditeľka gymnázia 18. mája 2022 zverejní poradie uchádzačov na webovom sídle strednej:
školy www.gsv.sk alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a v tomto
termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
➢ Riaditeľka gymnázia po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 6. júna 2022 zverejní
rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet
miest.
➢ Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 21. júna 2022.
Odvolacie konanie
Odvolanie sa proti rozhodnutiu o neprijatí možno podať v zákonnej lehote na Diecézny školský
úrad v Banskej Bystrici prostredníctvom riaditeľky školy. O prijatí žiakov na odvolanie
rozhoduje zriaďovateľ alebo ním poverená osoba.
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované na pedagogickej rade per rollam 22. februára
2022, Rade školy 23.02.2022 a so zriaďovateľom školy dňa 25.02.2022

V Leviciach, dňa 22. 02. 2022

PaedDr. Mária Farkašová
riaditeľka školy

