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

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia,
4-ročný študijný odbor, zameranie: 7902J - gymnázium
pre školský rok 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 bude do 1. ročníka 4-ročného študijného odboru
prijatých maximálne 18 žiakov.
V zmysle zákona NR SR 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v súlade s rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení
prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku
2019/2020 zo dňa 29.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 6.5.2020 riaditeľ
školy určuje podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného štúdia
Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou pre školský rok
2020/2021:

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem
známky 5 – nedostatočný nasledovne:
1.1.
Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒅𝒐𝒗 = 𝟓. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝒌𝒅𝒆 𝒙 𝒋𝒆 𝒛𝒏á𝒎𝒌𝒂.
o

Slovenský jazyk a literatúra

o

Matematika

1.2.

Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒅𝒐𝒗 = 𝟑. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝒌𝒅𝒆 𝒙 𝒋𝒆 𝒛𝒏á𝒎𝒌𝒂.
prvý profilový predmet:

- Anglický jazyk

druhý profilový predmet:

- Informatika

tretí profilový predmet:

- Biológia

1.3.

Doplnkové predmety:

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

2.

prvý doplnkový predmet:

- Dejepis

druhý doplnkový predmet:

- Chémia

tretí doplnkový predmet:

- Geografia

PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku (resp. v 7., 6. alebo 5. ročníku pre žiaka v 8.
ročníku) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa
započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

3.

ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Súčet bodov za predmetové olympiády a celonárodné umiestnenia (bod 3.1 – 3.2) je
najviac 100 bodov a za vlastné kritérium najviac 20 bodov.
Potvrdenia o umiestnení uchádzača na okresnom, krajskom alebo celonárodnom kole
olympiád a súťaží je potrebné doručiť poštou alebo e-mailom na gfavranov@gmail.com
do 15.5.2020.

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 8. ročníku alebo 9. ročníku v
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE,
BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde:
Okresné kolo -

1. miesto: 8 bodov
2. miesto: 7 bodov
3. miesto: 6 bodov
4. miesto: 5 bodov
5. miesto: 4 body

Krajské kolo -

1. miesto: 30 bodov
2. miesto: 20 bodov
3. miesto: 15 bodov
4. miesto: 10 bodov
5. miesto: 8 bodov

3.2.

Celonárodné umiestnenia

Celonárodné umiestnenia žiaka v 8. alebo 9. ročníku sa započítavajú do celkového
hodnotenia takto:
1. miesto: 50 bodov
2. miesto: 40 bodov
3. miesto: 30 bodov

3.3.

Jedno vlastné kritérium strednej školy

Uchádzači, ktorí v 8. a 9. ročníku základnej školy absolvovali náboženskú výchovu
získajú najviac 20 bodov.

4.

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,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

5. Riaditeľ školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov na výveske školy a na webovom
sídle školy podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr 25.5.2020 do 15.00 hod.
Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených
podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač
je prijatý alebo neprijatý. Následne riaditeľ školy zašle rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí
uchádzača na štúdium.
6. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí
Cirkevnej spojenej škole, org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi vo
Vranove nad Topľou potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie
o nenastúpení žiaka na štúdium.
7. Zákonný zástupca uchádzača môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí
na štúdium prostredníctvom riaditeľa školy, v ktorej robil prijímacie skúšky do 15 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia.
8. Riaditeľ školy zverejní po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020
rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
Vo Vranove nad Topľou
Dňa 6.5.2020
PaedDr. Marián Babej
riaditeľ školy

