
 

Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou 
org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská 650, Vranov n.T. 

 

 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia,  

4-ročný študijný odbor, zameranie: 79025 - gymnázium 

pre školský rok 2018/2019 – 2. kolo 
 

V zmysle zákona NR SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, § 65, určujem podmienky prijatia na štúdium do Cirkevného 

gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou – 2 kolo: 

1. Prijímaciu skúšku je povinný vykonať každý žiak, ktorý má riadne zaregistrovanú 

prihlášku v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie. 

Prihlášku je nutné doručiť v termíne do 13.6.2016. 
2. Termín prijímacej skúšky – 2. kolo: 19.6.2018. 

3. Začiatok prijímacej skúšky je o 8.00 hod. v budove školy Školská 650, Vranov nad 

Topľou. 

4. Možný počet prijatých žiakov: 8.     

5. Forma a organizácia prijímacej skúšky: 

5.1 Bez prijímacej skúšky budú prijatí tí žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní 

žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky úspešnosť najmenej 90 % 

z každého predmetu samostatne – čo preukážu potvrdením o dosiahnutých výsledkoch 

vydanom MŠVVaŠ SR. 

5.2 Všetci žiaci 9. ročníka prihlásení na prijímacie skúšky, ktorí nespĺňajú bod 5.1 týchto 

kritérií, budú robiť písomné skúšky zo SJL a MAT.  

5.3 Každý žiak bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou minimálne 5 dní pred 

konaním skúšok na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške. 

6. Obsah prijímacej skúšky: 

6.1 Slovenský jazyka a literatúra: Podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň 

základnej školy ISCED 2. 

6.2 Matematika: Podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy 

ISCED 2. 

6.3 Dĺžka písomnej prijímacej skúšky: SJL – 50 min., MAT – 60 min. 

7. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie. 

Poradie uchádzačov sa ustanoví podľa bodovania: 

a) Dosiahnuté študijné výsledky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzí 

jazyk, matematika, prírodopis, fyzika, chémia, dejepis, zemepis na záverečnom 

hodnotení v 8. ročníku a na polročnom hodnotení v 9. ročníku. 

b) Percentuálna úspešnosť v Testovaní 9 – Testovanie čitateľskej a vedomostnej 

úrovne žiakov ZŠ v šk. roku 2017/2018. 

c) Umiestnenie v olympiádach vyhlásených MŠVVaŠ SR v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, prírodopis, fyzika, chémia, dejepis, 

zemepis – obvodových, krajských a vyšších kolách v šk. rokoch 2016/2017, 

2017/2018. 

d) Výsledky prijímacích skúšok zo SJL a MAT. 

e) Žiak má možnosť získať maximálne 220 bodov a to: 

- max. 50 bodov z písomnej prijímacej skúšky zo SJL 

- max. 50 bodov z písomnej prijímacej skúšky z MAT 

- Prospech na základnej škole max. 50 bodov:  

odpočet za každý známku „chválitebný“ 2 body 

        „dobrý „ 5 bodov 

                 „dostatočný“ 10 bodov 



- Výsledky dosiahnuté v celoslovenskom Testovaní 9 – pridelené body sú 

priamo úmerné percentuálnej úspešnosti:  

slovenský jazyk a literatúra: úspešnosť 100% - 25 bodov 

matematika: úspešnosť 100 % - 25 bodov 

- Najvyššie umiestnenie v olympiádach – berie sa do úvahy iba jedno  

umiestnenie z jedného predmetu: 

   celoštátne  krajské   obvodné 

1. miesto  20 bodov  12 bodov  6 bodov 

2. miesto  18 bodov  10 bodov  4 body 

3. miesto  16 bodov  8 bodov  2 body 

 

8. Kritériá pre úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky: 

 Úspešné vykonanie prijímacej skúšky – uchádzač, ktorý získa min. 20 bodov z MAT 

a súčasne min. 20 bodov zo SJL na písomnej prijímacej skúške.  

Neúspešné vykonanie prijímacej skúšky – uchádzač, ktorý získa menej ako 20 bodov 

z MAT alebo menej ako 20 bodov zo SJL. 

      9. V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, o celkovom poradí 

sa rozhodne podľa týchto kritérií: 

1. Podľa 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov § 67 ods. 3 bude prednostne prijatý uchádzač, 

ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

zmenenú pracovnú schopnosť (ZPS). 

2. Väčší počet bodov dosiahnutých na písomnej prijímacej skúške z matematiky.  

3. Väčší počet bodov dosiahnutých na písomnej prijímacej skúške zo 

slovenského jazyka a literatúry. 

4. Lepší celkový prospech (z predmetov uvedených v bode  7a) podmienok 

prijatia v 1. polroku 9. ročníka. 

10.  Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (choroba – doklad od 

lekára nesmie byť starší ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania 

prijímacích skúšok u riaditeľa školy do 8.00 hod. O počet ospravedlnených neprítomných 

uchádzačov bude znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom 

termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky neprijatých žiakov a z takto vytvoreného 

poradia bude prijatý potrebný počet úspešných uchádzačov v súlade so stanovenými 

kritériami.  

Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na internetovej stránke školy 

www.css-vranov.sk a vyvesený na výveske budovy Cirkevného gymnázia sv. Františka 

z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou do 3 dní od konania prijímacích skúšok. 

 - Zákonnému zástupcovi bude zároveň vydané rozhodnutie o prijatí uchádzača na 

štúdium do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky a zároveň 

oznámenie o zápise na štúdium na tunajšej škole – termín a spôsob zápisu. 

 - V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu sa nemôže zákonný zástupca žiaka dostaviť na 

zápis, je povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy a dohodnúť náhradný termín 

zápisu. 

 - Pri zápise je potrebné predložiť: 1. preukaz totožnosti zákonného zástupcu 

              2. zápisný lístok vydaný príslušnou ZŠ 

              3. rozhodnutie o prijatí žiaka   

 - Uchádzačovi, ktorého zákonný zástupca sa nezúčastní zápisu, bude zrušené 

rozhodnutie o prijatí a zároveň sa ponúkne možnosť prijatia ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 

 

- Podmienky a kritéria prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 

4.6.2018.   

 

Vo Vranove nad Topľou 

4.6.2018               PaedDr. Marián Babej 

                      riaditeľ školy 


