
             G y m n á z i u m,  Opatovská cesta 7,     K o š i c e 
 

PODMIENKY 

 PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/24 

 

bilingválne 5-ročné štúdium 
 

 
Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,   zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a zákonom č. 
71/1996 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade 
s §29  a §31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a  podľa § 105 školského zákona a podľa § 
10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 Z. z. o stredných 
školách 
 
EDUID školy potrebné pre potreby vyplnenie prihlášky na SŠ: 100015071 
 

1. V školskom roku 2023/2024 otvoríme: 
 

 jednu  triedu 1.  ročníka študijného odboru 7902 J 74  gymnázium bilingválne 
štúdium - anglický jazyk 

 jednu  triedu 1.  ročníka študijného odboru 7902 J 74  gymnázium bilingválne 
štúdium - nemecký jazyk  

 
Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť: 

 žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú 8. ročník základnej školy, 
 žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 navštevujú 9. ročník základnej školy, 

 
 

2. Účastníkmi prijímacieho konania budú uchádzači, ktorých riadne vyplnená prihláška 
bude podaná (odoslaná) riaditeľstvu strednej  školy do 20. marca 2023.  

 
3. Prijímacie talentové skúšky do 1. ročníka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice pre 

školský rok 2023/2024 sa uskutočnia v prvom kole písomnou formou: 
- v prvom termíne: 2. mája 2023 ( utorok )  
- v druhom termíne: 11. mája 2023 ( štvrtok )  
 

Prijímacia talentová skúška prebieha v slovenskom jazyku formou psychologického testu 
na overenie špeciálnych schopností a zručností potrebných pre zvládnutie bilingválneho 
vzdelávania, testu zo slovenského jazyka a matematiky a testu z anglického resp. nemeckého 
jazyka. 
 



4. Prijímacie skúšky  budú konať všetci prihlásení žiaci. 
 

Z jednotlivých častí skúšky možno získať body takto: 
 Psychologický test na overenie špeciálnych schopností a zručností – 20 bodov 
 Test zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky – 30 bodov (15 bodov SJL, 

15 bodov MAT) 
 Test z anglického alebo nemeckého jazyka  ( test z anglického jazyka – 20 bodov, 

test z nemeckého jazyka - 10 bodov) 
 

Test zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky bude trvať 1 hodinu, test cudzieho 
jazyka 45 minút, psychologický test 1 hodinu. Obsahom testu zo slovenského jazyka 
a literatúry a matematiky a testu z cudzích cudzích jazykov budú témy učiva v rozsahu 
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2 pre 6. – 8. ročník základnej školy. Zadania 
písomnej skúšky budú obsahovať úlohy s krátkou odpoveďou aj úlohy s výberom odpovede. 
Psychologický test na overenie špeciálnych schopností a zručností bude realizovať pre školu 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
 
 
Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak  dosiahne minimálne 40% 
z celkového počtu bodov, ktoré mohol na PS získať (t. j. 28 bodov v prípade uchádzača 
o anglické bilingválne štúdium, 24 bodov v prípade uchádzača o nemecké bilingválne 
štúdium). 
 

5. Prijímacia skúška pre žiakov so ŠVVP alebo so zdravotným znevýhodnením bude 
prispôsobená na základe vopred doručenej žiadosti o úpravu podmienok prijímacej 
skúšky podľa odporúčaní ŠPPP/CPPPaP, ktoré tvoria prílohu prihlášky na štúdium. 

 
 

6. Systém bodovania za prospech zo ZŠ 
Okrem bodov z prijímacieho testu do úvahy zoberieme aj známky na prihláške zo základnej 
školy  

- Žiakovi ôsmeho ročníka budú pridelené body za prospech v prvom polroku 6. ročníka, 
v 2. polroku 7. ročníka a v prvom polroku 8. ročníka.  

- Žiakovi deviateho ročníka budú pridelené body za prospech v prvom polroku 7. 
ročníka, v 2. polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka.  

- Žiak môže za každé klasifikačné obdobie môže získať maximálne 10 bodov, spolu za 
prospech zo ZŠ môže získať maximálne 30 bodov. 
 

 
Uchádzačovi budú body pridelené nasledovne: 
s priemerným prospechom   od 1,00 do 1,10:                       10 bodov, 
s priemerným prospechom   od 1,11 do 1,20:                       9 bodov, 
s priemerným prospechom   od 1,21 do 1,30:                       8 bodov, 
s priemerným prospechom   od 1,31 do 1,40:                       7 bodov, 
s priemerným prospechom   od 1,41 do 1,50:                       6 bodov, 
s priemerným prospechom   od 1,51 do 1,60:                       5 bodov, 
s priemerným prospechom   od 1,61 do 1,70:                       4 body, 
s priemerným prospechom   od 1,71 do 1,80:                       3 body, 
s priemerným prospechom   od 1,81 do 1,90:                       2 body, 
s priemerným prospechom   od 1,91 do 2,00:                       1 bod, 



s priemerným prospechom   nad 2,00              0 bodov, 
Do priemeru nebudeme brať v úvahu známky z výchovných predmetov. 
Maximálny počet bodov za výchovno-vzdelávacie výsledky je 30 bodov. 
 
V prípade, že bol žiak na ZŠ hodnotený slovne: 
1. Stredná škola akceptuje prevod známok zo základnej školy. 
2. Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 
„absolvoval,“ alebo „slovné hodnotenie“, ho majú nahradené hodnotením z daného predmetu 
z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 
 
 

7. K celkovému počtu bodov za ZŠ a prijímacie skúšky pripočítame žiakovi, ktorý sa 
umiestnil na 1. - 3. mieste v celoštátnom, krajskom a okresnom kole predmetových 
olympiád (ANJ, NEJ, MAT, FYZ, CHE, GEG), Matematickej Pytagoriády, 
Hviezdoslavovho Kubína a celoštátne poriadaných literárnych súťaží schválených MŠ 
SR: 

 
 - za 1. – 3. miesto v celoštátnom kole 10 bodov 
 - úspešný riešiteľ v krajskom kole 5 bodov 
 - za 1. – 3. miesto v okresnom kole 3 body, 
 
pričom berieme do úvahy iba jedno umiestnenie v 1 predmete v 6.-9. ročníku ZŠ. Kópie 
diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde 
alebo súťaži predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej 
olympiáde alebo súťaži. 
 
 

8. Celkové poradie uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku,  sa vytvorí 
na základe súčtu bodov za prijímaciu skúšku, predmetové olympiády a výchovno-
vzdelávacie výsledky.  

 
Uchádzači s rovnakým počtom bodov, ktorí sa vo výslednom poradí umiestnili nad a 

pod hranicou prijatia budú zoradení podľa kritérií: 
 zmenenú pracovnú schopnosť 
 vyšší počet bodov z testu z cudzieho jazyka. 
 vyšší počet bodov z testu  zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

 
 

9. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov  prijímacieho konania bude zverejnený dňa 
19. mája 2023 a v tomto termíne riaditeľka školy odošle uchádzačom rozhodnutie 
o prijatí/neprijatí. 

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu o neprijatí odvolať v lehote 5 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia. 

Zákonný zástupca žiaka najneskôr 24. mája 2023 písomne potvrdí  škole 
nastúpenie/nenastúpenie žiaka na štúdium. 
 

Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania alebo jeho 
časti, jeho zákonný zástupca doručí lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho 
konania do 9.00. hod. 



 

Kritériá boli odporučené pedagogickou radou školy  27. 1. 2022. 

 

 
 
Košice,  27. 1. 2022                                                           Mgr. Lenka Hézselyová  
                                                                                                riaditeľka školy 
 
 

 

 


