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 2020/2021

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 v pedagogickej rade nasledovné
kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021
V školskom roku 2020/2021 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka štvorročného štúdia
všeobecného zamerania, s uplatnením školského vzdelávacieho programu. Do jednej triedy
prvého ročníka možno prijať najviac 24 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 15. mája 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca
žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie cez informačný systém základnej školy (napr.
Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na
adresu gymnázia.

➢ Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej
škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na
štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený
v prílohe.
➢ Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí
strednej škole 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.
➢ Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 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
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 (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z
koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem
známky 5 – nedostatočný nasledovne:
1.1 Povinné predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
1.2 Profilové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
Anglický jazyk
Fyzika
Chémia

1.3 Doplnkové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
Biológia
Geografia
Dejepis
2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

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 počas plnenia povinnej školskej dochádzky na základnej škole
predmet Rímskokatolícke náboženstvo/ resp. Katolícke náboženstvo/, bude pridelených 20
bodov. Ak žiak absolvoval predmet náboženstvo inej konfesie, prideľuje sa mu taktiež 20
bodov. Ak žiak predmet neabsolvoval, neprideľujú sa mu žiadne body.
Úspešnosť na predmetových olympiádach
Hodnotia sa olympiády - matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická, dejepisná,
technická, olympiáda z cudzích jazykov, olympiáda zo slovenského jazyka, biblická olympiáda
a Pytagoriáda - v okresnom a vyššom kole, a to v prebiehajúcom školskom roku 2019/2020 a v
školskom roku 2018/2019.

a) Celoslovenské kolo

1. miesto - 30 bodov
2. miesto - 26 bodov
3. miesto - 24 bodov
Úspešný riešiteľ – 22 bodov

b) Krajské kolo

1. miesto - 20 bodov
2. miesto - 17 bodov
3. miesto – 15 bodov
Úspešný riešiteľ - 12 bodov

c) Obvodné /okresné kolo /

1. miesto - 10 bodov
2. miesto - 7 bodov
3. miesto - 5 bodov
Úspešný riešiteľ - 2 body

Športové súťaže
Úspechy v športových súťažiach sa hodnotia nasledovne :
Hodnotia sa školské športové súťaže, do ktorých školy prihlasujú žiakov v prebiehajúcom
školskom roku 2019/2020 a v školskom roku 2018/2019. Hodnotia sa športové súťaže zvlášť za
umiestnenie jednotlivcov a zvlášť za členstvo v športovom družstve. Hodnotí sa vždy vyššie
umiestnenie.
Umiestnenie jednotlivcov :

a) Celoslovenské kolo

1. miesto - 20 bodov
2. miesto - 17 bodov
3. miesto - 15 bodov

b) Krajské kolo

1. miesto - 10 bodov
2. miesto – 7 bodov
3. miesto – 5 bodov

c) Okresné kolo

1. miesto - 4 body
2. miesto – 3 body
3. miesto – 2 body

Umiestnenie družstiev :

a ) Celoslovenské kolo

1. miesto - 15 bodov
2. miesto - 13 bodov
3. miesto - 10 bodov

b ) Krajské kolo

1. miesto - 8 bodov
2. miesto – 6 bodov
3. miesto – 4 body

c) Okresné kolo

1. miesto - 3 body
2. miesto – 2 body
3. miesto – 1 bod

Umelecký výkon
V umeleckých súťažiach sa body prideľujú za recitátorské súťaže Hviezdoslavov Kubín a A
slovo bolo u Boha v prebiehajúcom školskom roku 2019/2020 a v školskom roku 2018/2019.

a) Celoslovenské kolo

b) Krajské kolo

c) Obvodné /okresné kolo/

1. miesto - 30 bodov
2. miesto - 26 bodov
3. miesto - 24 bodov
1. miesto - 20 bodov
2. miesto - 17 bodov
3. miesto – 15 bodov
1. miesto - 10 bodov
2. miesto - 7 bodov
3. miesto - 5 bodov

Po spočítaní bodov bude určené poradie podľa celkového počtu získaných bodov.
➢ V prípade rovnosti bodov v poradí
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.
➢ Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne
vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka,
prípadne jeho výkon.
➢ Riaditeľka gymnázia do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na
základe výsledkov prijímacieho konania.
➢ Riaditeľka gymnázia do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle
strednej: školy www.gsv.sk alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
➢ Riaditeľka gymnázia najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie
o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
➢ Riaditeľka gymnázia do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných
miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
➢ Riaditeľka gymnázia do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho
konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
➢ Riaditeľka gymnázia najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried
na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
➢ Riaditeľka gymnázia 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.
➢ Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka
gymnázia odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný
zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné
potvrdenie.
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 4. mája 2020,
v Rade školy dňa
a so zriaďovateľom dňa
.

V Leviciach, dňa 04. 05. 2020

PaedDr. Mária Farkašová
riaditeľka školy

