
 

 
 

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava, 

organizačná  zložka  Gymnázium  sv. Františka z Assisi, 

www.svfrantisek.sk 

___________________________________________________________________________ 

 

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho 

programu v školskom roku  2021/2022 
 

Prijímacie konanie sa koná podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade 

nových usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej ako MŠVVaŠ SR) 

bude prijímacie konanie upravené v požadovanej miere v súlade s § 150 ods. 8 a § 161k zákona 

č. 245/2008 Z. z.  

Termíny prijímacieho konania pre štúdium na stredných školách v školskom roku 2021/2022 

vyplývajú z Rozhodnutí ministra školstva k termínom prijímacieho konania zo dňa 04. 01. 2021 

a 26. 01. 2021. 

 

Odbor štúdia: 7902 J 00 gymnázium 

V školskom roku 2021/2022 Gymnázium sv. Františka z Assisi otvorí  jednu triedu s počtom 

žiakov 28.  

 

Termíny prijímacích skúšok:    

 1. termín: 3. mája 2021, 

2. termín: 10. mája 2021. 

 

Predpoklady prijatia:   

 Žiak podá prihlášku do 16. apríla 2021 na adresu Spojenej školy sv. Františka z Assisi, 

Karloveská 32, 841 04 Bratislava. 

 Žiak splní podmienky prijímacieho konania a získa nižšie stredné vzdelanie do               

31. augusta 2021. Doklad (vysvedčenie za 9. ročník) o získaní tohto vzdelania preukáže 

na začiatku školského roka 2021/2022. 

 Žiak nie je žiakom inej strednej školy. 

 

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka z Assisi stanovila podmienky a kritériá prijatia uchádzača 

na štúdium do 1. ročníka po prerokovaní v pedagogickej rade školy.   

 

Špecifické podmienky prijatia 

 Žiak nemá zníženú známku zo správania na konci 8. ročníka a v 9. ročníku. 

 Žiak nebol hodnotený stupňom dostatočný alebo nedostatočný zo žiadneho 

vyučovacieho predmetu na vysvedčení v 1. polroku  9. ročníka. 

 

Kritériá pre prijímacie konanie 

 

1. Vykonať prijímaciu skúšku (max. 200 bodov) 

Forma prijímacej skúšky:  

 písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry (100 bodov),   

 písomná skúška z matematiky (100 bodov). 

http://www.svfrantisek.sk/


Rozsah a obsah skúšky tvorí 60 minútový test z každého predmetu písomnej skúšky, (rozsah 

učiva v súlade so ŠVP ISCED2 s ohľadom na usmernenia ministerstva školstva v súvislosti s 

priebehom dištančného vzdelávania). 

 

Hodnotenie: 

 Celkový počet bodov za prijímaciu skúšku z daného predmetu sa číselne rovná 

výslednému hodnoteniu v percentách zaokrúhlenému na celé číslo. 

 Uchádzač vykoná úspešne prijímaciu skúšku, ak získa aspoň 50 % z maximálneho 

počtu bodov v každom predmete písomnej skúšky.  

 

2. Zohľadnenie študijných výsledkov (max. 90 bodov) 

S ohľadom na možnú rôznorodosť v hodnotení jednotlivých predmetov počas dištančného 

vzdelávania  v čase pandémie (klasifikácia, slovné hodnotenie) budú študijné výsledky 

dosiahnuté na základnej škole uchádzačovi do výsledného hodnotenia prijímacieho konania 

započítané nasledovne: 

 

2.1 Výpočet priemeru známok a prevod na počet bodov (max. 80 bodov): 

 

p = 
1∗𝑛1+2∗𝑛2+3∗𝑛3

𝑛1+ 𝑛2+𝑛3
 , počet bodov =  (120 – 40*p) 

 

kde  n1 je počet  známok 1 (výborný), n2 je počet známok 2 (chválitebný), n3 je počet známok 

3 (dobrý), ktorými bol  žiak klasifikovaný  na vysvedčení v 2. polroku  8. ročníka a v 1. polroku 

9. ročníka spolu v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk/cudzí 

jazyk, biológia, dejepis, fyzika, chémia, geografia.  

Ak žiak z predmetu nebol klasifikovaný v 2. polroku 8. ročníka, bude do priemeru známok 

započítaná známka z daného predmetu, ktorú mal žiak na vysvedčení v 1. polroku 8. ročníka.  

   

2.2 Prospech 

Ak mal žiak v 7. ročníku na konci školského roka a v 1. polroku 8. ročníka na vysvedčení 

výsledný priemer 1,00, získa 5 bodov za každé uvedené obdobie, v ktorom bola táto podmienka 

splnená (max. 10 bodov). 

 

3. Predmetové olympiády a súťaže (max. 40 bodov) 

 

3.1 Umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7., 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo slovenského 

jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, dejepisu, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, 

technickej olympiáde, Pytagoriáde.  

Krajské/celoštátne kolá:  

1. – 3. miesto 20 bodov,  

4. – 5. miesto 15 bodov,  

úspešný riešiteľ 10 bodov.  

 

Okresné kolá:  

1. – 3. miesto 10 bodov,  

4. – 5.  miesto  5 bodov,  

úspešný riešiteľ 2 bodov. 

3.2 Umiestnenie v celonárodných a medzinárodných kolách v 8. a 9. ročníku v športových 

a umeleckých súťažiach organizovaných MŠVVaŠ SR. 

Individuálne súťaže:  

1. – 3. miesto 10 bodov,   

4. – 5. miesto 5 bodov. 

 

Kolektívne súťaže:  

1. – 3. miesto 5 bodov,  

4. – 5. miesto 2 bodov,  

účasť nutné dokladovať menovite. 



4. Vlastné kritérium (max. 40 bodov)  

 

4.1 Umiestnenie v Biblickej  olympiáde 

Diecézne/celoštátne kolá: 

1. – 3. miesto 20 bodov,  

4. – 5. miesto 15 bodov,  

úspešný riešiteľ 10 bodov.  

Dekanátne kolá:  

1. – 3. miesto 10 bodov,  

4. – 5.  miesto  5 bodov,  

úspešný riešiteľ 2 bodov. 

 

4.2 Umiestnenie v súťažiach organizovaných Združením katolíckych škôl Slovenka                

a Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom: Recitačná a výtvarná súťaž 

„...A Slovo bolo u Boha“, výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“. 

Krajské/celoštátne kolá:  

1. – 3. miesto 10 bodov,   

4. – 5. miesto 5 bodov. 

Okresné kolá:  

1. – 3. miesto 5 bodov,  

4. – 5. miesto 2 bodov. 

 

4.3 Osobný pohovor uchádzača a zákonného zástupcu s riaditeľkou školy.  

 

V kritériách v bode 3. a 4. sa pri postupových súťažiach započíta umiestnenie v najvyššom kole.  

 

Celkové bodové hodnotenie prijímacieho konania je súčtom bodov podľa kritérií bodu     

1. až 4. (max. 370 bodov).  

 

5. V prípade rovnosti bodov celkového bodového hodnotenia budú postupne 

uplatnené tieto rozhodujúce kritériá a prednostne bude prijatý: 

 uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

zmenenú pracovnú schopnosť (podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.), 

 uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov v súčte bodov kritérií bodu 3. a 4.,  

 uchádzač, ktorý dosiahol lepšie hodnotenie v písomnej skúške z matematiky. 

 

Pred prijímacím konaním je potrebné doručiť:   

 kópiu dokladu o umiestnení  uchádzača v súťaži, potvrdenú zástupcom organizátora 

alebo riaditeľom základnej školy, najneskôr v deň prijímacej skúšky, 

 požiadavky na úpravu podmienok prijímacieho konania pre uchádzača so ŠVVP 
na základe odporúčania špeciálneho pedagóga najneskôr 23. 04. 2021. 

  

Výsledky prijímacieho konania a zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

bude zverejnený na webovom sídle školy alebo na výveske školy najneskôr 20. 05. 2021.  

 

Kritériá prijímacieho konania sú schválené zriaďovateľom: Rímskokatolícka cirkev, 

Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava.  

 

 

V Bratislave 24. februára 2021 

  

PaedDr. Marta Sendeková, PhD. 

riaditeľka školy 


