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 PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
DO 1. ROČNÍKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU  

7902 J 74 GYMNÁZIUM – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM  
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

 
 Riaditeľka Súkromného gymnázia Katkin park 2, Košice, v zmysle zákona NR č. 464/2013, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a podľa zákona   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 po prerokovaní na pedagogickej rade dňa  13. januára 2021 
stanovuje kritériá na prijatie do 1. ročníka päťročného bilingválneho  štúdia pre školský rok 2022/2023 
nasledovným spôsobom: 
 

 V školskom roku 2022/2023 otvárame jednu  triedu 1.  ročníka študijného odboru  

7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium. Počet uchádzačov, ktorých možno prijať,  je 24. 
 
Termíny prijímacích skúšok :  

 1. termín 04.05.2022 

2. termín 11.05.2022 

 
 Do 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania  môžu byť prijatí 
uchádzači, ktorí získali primárne vzdelávanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku 
úspešne ukončili ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnili podmienky prijímacieho 
konania alebo získali nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b)  (čiže absolventi 8. resp. 9 
ročníka ZŠ). 

Forma prijímacej skúšky: písomná časť / ústna časť 
 
 Zákonní zástupcovia podávajú prihlášku na štúdium v strednej škole riaditeľovi strednej školy 

do:  20.03.2022.  

 V prípade uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je súčasťou 
prihlášky na štúdium v strednej škole aj Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením 
poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky.  
 

Všetci uchádzači musia vykonať prijímacie skúšky z anglického jazyka (písomná a ústna 
časť) a z psychologického testu. 

 

Dĺžka písomnej prijímacej skúšky : Dĺžka ústnej prijímacej skúšky : 

písomný test z anglického jazyka   60 min pohovor v anglickom jazyku 10 min 

psychologický test 60 min   

 

Kritéria k prijatiu uchádzača: 

1 Dosiahnuté výsledky za písomnú prijímaciu skúšku – anglický jazyk max. 50 bodov  

2 Dosiahnuté výsledky za písomnú prijímaciu skúšku – psychologický test max. 50 bodov 

3 Dosiahnuté výsledky za ústnu prijímaciu skúšku z ANJ max. 50 bodov  

4 Výsledky dosiahnuté za olympiády a súťaže v krajskom a celoštátnom kole 
(podľa tabuľky nižšie). 

max. 20 bodov  

 SPOLU max. 170 bodov 
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Uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak získal minimálne 60% z každej časti prijímacej 
skúšky samostatne (t.j. min. 60% z testu z ANJ, min. 60% z ústneho pohovoru z ANJ a min. 60%  
z psychologického testu). 

Uchádzač neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak získal menej ako 60% z jednej alebo 
viacerých častí  prijímacej skúšky (t.j. menej ako 60% z testu z ANJ alebo menej ako 60% z ústneho 
pohovoru v ANJ, alebo menej ako 60%  zo psychologického testu).  
 

Výsledky z predmetových olympiád a súťaží 
 Za úspešnosť v predmetových olympiádach z ANJ, CJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO, SJL  
a v súťaži  Hviezdoslavov Kubín, za posledné 2 školské roky, t.j. 2020/2022, resp. 2021/2022 žiak môže 
získať body podľa nasledovnej tabuľky, pričom na prihláške sa uvedú maximálne 2 (najlepšie) 
umiestnenia a uchádzačovi sa započítavajú body len jedenkrát za najlepšie umiestnenie v najvyššom 
kole danej súťaže: 
 

Umiestnenie Krajské kolo - počet bodov Celoštátne kolo – počet bodov 

1. miesto 5 10 

2. miesto 3 5 

3. miesto 2 3 

Úspešný riešiteľ 1 1 

       
             Výsledky športových a iných súťaží sa neberú do úvahy. 
 

 Ak uchádzač riešil viac predmetových olympiád, body za umiestnenia sa sčítajú, najviac však 
za 2 umiestnenia. 
 
  V prípade rovnosti bodov pri viacerých uchádzačoch, budú postupne uplatňované doplnkové 
kritériá: 

1. podľa platnej vyhlášky bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej 
komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

2. prednostne bude prijatý aj uchádzač, ktorý dosiahol lepší prospech z predmetu:  
1.1 ANJ v 8. a 9. ročníku,   (resp. v 7. a 8. ročníku) ZŠ 
1.2 CJ v 8. a 9. ročníku,   (resp. v 7. a 8. ročníku) ZŠ 
1.3 SJL v 8. a 9. ročníku,      (resp. v 7. a 8. ročníku) ZŠ 
1.4 MAT v 8. a 9. ročníku,    (resp. v 7. a 8. ročníku) ZŠ 
1.5 FYZ v 8. a 9. ročníku,  (resp. v 7. a 8. ročníku) ZŠ 
1.6 CHE v 8. a 9. ročníku,  (resp. v 7. a 8. ročníku) ZŠ 
1.7 BIO v 8. a 9. ročníku,   (resp. v 7. a 8. ročníku) ZŠ 
1.8 GEO v 8. a 9. ročníku,   (resp. v 7. a 8. ročníku) ZŠ 

 

Neúčasť na prijímacích skúškach  
 
 Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach zo závažných dôvodov oznámi zákonný zástupca 
uchádzača najneskôr 24 hodín pred konaním prijímacej skúšky. V prípade neúčasti zo zdravotných 
dôvodov doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje 
miesto v počte žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka a stanoví termín náhradnej skúšky. 

 
 Po ukončení 1. a 2. termínu prijímacích skúšok bude  prijatých prvých 24 uchádzačov 
podľa výsledkovej listiny. Poradie uchádzačov bude zostavené na základe výsledkov prijímacej 
skúšky v súlade so zverejnenými kritériami prijímacieho konania.  
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 Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. 
Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne bude vytvorené konečné poradie, na základe ktorého bude 
prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 
 

 Konkrétne výsledky prijímacieho konania budú zverejnené po uskutočnení 2. termínu 
prijímacích skúšok dňa 18.05.2021 na výveske školy a na webstránke školy. 
 Zákonní zástupcovia prijatého uchádzača písomne potvrdia jedno rozhodnutie o prijatí, pričom 
ostatné rozhodnutia strácajú platnosť. Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie voči rozhodnutiu 
o neprijatí do 5 dní od doručenia rozhodnutia.   
 
          Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení prijatého uchádzača na štúdium na 
strednej škole je do  23.05.2022, pričom potvrdenie je možné doručiť cez informačný systém základnej 
školy (napr, EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na 
adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy.   
 
 Doručenie po tomto termíne škola nebude akceptovať a  uvoľnené miesto sa ponúkne 
ďalšiemu uchádzačovi o štúdium v poradí podľa výsledkov. 
 
 Aktuálne informácie týkajúce sa prijímacieho konania komunikuje škola na svojej webstránke 
(týka sa to hlavne zmien v kritériách prijatia a organizácii prijímacieho konania v zmysle platnej legislatívy 
a usmernenia Ministerstva školstva SR v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19). 
 
Kritériá prijatia boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady zo dňa 17.02.2022,  
na zasadnutí Rady školy zo dňa 17.02.2022 a po súhlase zriaďovateľa.  
 
 
 
 
 
V Košiciach, 18.02.2022      Martina Miškovová, MA, v.r. 
                                                                                                                         riaditeľka školy 


