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Podmienky prijímacieho konania do osemročného  

Gymnázia sv. Mikuláša pre šk. rok 2022/2023 
 

Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 07. 02. 

2022 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle ďalších noviel, určuje formu, obsah a rozsah prijímacích skúšok nasledovne: 

 

Do prímy osemročného Gymnázia sv. Mikuláša sa môžu byť prijatí žiaci, ktorí v školskom roku 

2021/2022 úspešne ukončia piaty ročník ZŠ.  
 

Odbor: 7902 J  gymnázium  Počet tried: 1  Počet prijímaných žiakov: 30 

 

Termín na elektronické podanie prihlášky na vlastnej ZŠ, ktorú žiak navštevuje do 10. marca 2022. 

Termín na odoslanie prihlášok na stredné školy po potvrdení riaditeľom ZŠ do 20. marca 2022. 

 

Prvý termín prijímacej skúšky:     2. máj 2022. 

Druhý termín prijímacej skúšky:   9. máj 2022. 

 

Forma prijímacej skúšky:  

Všetci žiaci sa podrobia prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky vo forme 

testu. Každý test bude v rozsahu 60 minút. Žiaci budú zoradení podľa dosiahnutých bodov v príslušnom 

teste, ktoré budú prideľované podľa nasledujúcich hlavných kritérií:  

 

Hlavné kritériá:  

1) Úspešnosť v teste zo slovenského jazyka a literatúry       42,5 % podiel 

2) Úspešnosť v teste z matematiky        42,5 % podiel 

3) Priemerný prospech v 1.polroku 5.ročníka ZŠ       10,0 % podiel 

4) Iné - absolvovanie hodín KNB (1b), odporúčanie kňaza (2b), súťaže doložené  

diplomom (športové a umelecké 1b), (predmetové (SJL, MAT) 2b)    5,0 %   podiel. 

 

Pomocné kritériá: 

1)    Osobný pohovor so žiakom a jeho ZZ 

 

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho 

programu - ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ). 
 

 Na úspešné vykonanie prijímacích skúšok je potrebné získať aspoň 40% bodov  z matematiky a aspoň 40% 

bodov zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci so ŠVVP (nutné dokladovať priloženou kópiou správy z 

CPPPaP) budú mať upravený čas testovania podľa odporúčaní CPPPaP. Neúčasť na prijímacích skúškach zo 

zdravotných dôvodov možno ospravedlniť najneskôr v deň prijímacej skúšky. 

Pomocné kritérium bude rozhodovať o poradí pri rovnosti bodov hlavných kritérií. 

 

Tieto kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady a schválené riaditeľom školy 7. februára 2022. 

 

 
V Prešove 7. februára 2022  

 

  RNDr. Marcel Tkáč 

 riaditeľ školy 

  


