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KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO ROKU 2014/2015 
 
 
Riaditeľka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského Košice po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 10.03.2014 
určuje tieto kritériá pre školský rok 2014/2015: 

1. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

2. Prihlášky na štúdium je potrebné na školu odoslať do 20. 4. 2014. 

3. Prijímacie skúšky sa konajú 12. mája (pondelok) 2014 a 15. mája (štvrtok) 2014. 

4. Ţiaci vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou. Úlohy budú v rozsahu vzdelávacích štandardov 
štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2A. 

5. Do prvého ročníka v školskom roku 2014/2015 bude prijatých 120 žiakov. Prijatí uchádzači budú 
rozdelení do 4 tried. 

 
 
Kritériá na prijatie uchádzača bez prijímacích skúšok 

1. Bez prijímacích skúšok budú prijímaní uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní ţiakov deviateho 
ročníka základnej školy dosiahli v kaţdom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

2. Výsledky prijatia bez prijímacích skúšok budú zverejnené 29. apríla 2014. 

3. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov 2. a 5. mája 2014 od 13:00 do 16:00  

 

Kritériá na prijatie uchádzača na základe prijímacích skúšok 

1. Ostatní uchádzači konajú prijímacie skúšky písomnou formou v rozsahu učiva základnej školy zo 
slovenského jazyka a literatúry (60 minút) a z matematiky (60 minút). 

2. Pri rozhodovaní o ich prijatí sa vychádza z týchto kritérií: 

A. Výsledky písomnej prijímacej skúšky 

slovenský jazyk a literatúra max. 100 bodov 
matematika   max. 100 bodov 

Uchádzač úspešne vykoná písomnú skúšku vtedy, ak získa zo slovenského jazyka a literatúry 
minimálne 40 bodov a z matematiky taktieţ minimálne 40 bodov. 

B. Prospech uchádzača dosiahnutý na ZŠ za obdobie 7., 8. ročníka na konci školského roka 
a v 1.polroku 9. ročníka. (Priemer z predmetov SJL, cudzie jazyky, dejepis, geografia, 
matematika, biológia, fyzika, chémia.) 

Maximálny počet bodov 100. Body za prospech na základnej škole sa budú počítať podľa 
vzťahu: 
  PB = 150 – 50 x P; PB – počet bodov 
     P – priemer známok 

C. Výsledky celoslovenského testovania ţiakov 2014 pre základné školy z matematiky 
a slovenského jazyka a literatúry. 

Maximálny počet bodov 60. Ak uchádzač dosiahne v testoch z jednotlivých predmetov viac ako 
50%, budú mu pridelené body za kaţdý predmet podľa vzťahu: 

  PB = 0,6 x P – 30; PB – počet bodov 
     P – počet percent 

Uchádzačovi sa pridelí 0 bodov, ak v celoslovenskom testovaní 2014 z jednotlivých predmetov 
dosiahne úspešnosť 50% alebo menej. 

D. Umiestnenie uchádzača v 7., 8. alebo 9. ročníku v súťaţiach, ktoré sú uvedené v pedagogicko-
organizačných pokynoch. Maximálny počet bodov je 20. Započítava sa umiestnenie 
v najvyššom kole. 
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okresné/obvodné kolo:  1. miesto – 5 b 
    2. miesto – 4 b 
    3. miesto – 3 b 

krajské/regionálne kolo:  1. miesto – 10 b 
    2. miesto -   8 b 
    3. miesto -   6 b 

republikové kolo:  1. miesto – 20 b 
    2. miesto – 16 b 
    3. miesto – 12 b 

Potvrdenia o umiestnení uchádzača na okresnom/regionálnom, krajskom alebo republikovom 
kole je potrebné doručiť na sekretariát školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8:00 
/Potvrdenia o umiestnení musia byť potvrdené organizátorom súťaţe alebo riaditeľom príslušnej 
ZŠ/. 

E. Sociálne podmienky uchádzača, odporúčanie od kňaza alebo katechétu. 

Maximálny počet bodov je 20. O ich pridelení rozhoduje prijímacia komisia. 

3. Po pridelení získaných bodov budú  uchádzači zaradení do poradia na základe súčtu pridelených bodov. 

4. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov bude uprednostnený uchádzač: 

 so zníţenou pracovnou schopnosťou 

 s vyšším počtom bodov z písomných prijímacích skúšok 

 s lepším priemerným prospechom dosiahnutým v 7., 8. na konci školského roka a v 9. ročníku na 
konci 1. polroka 

 s lepšími výsledkami v celoslovenskom testovaní 2014 pre základné školy.  

5. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na stránke školy www.gta.sk podľa 
výsledkov prijímacieho konania dňa 15. mája 2014 do 18:00 hod. Zoznam bude obsahovať poradie 
uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných 
pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

6. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov 15. mája 2014 od 18:00 do 19:30 a 16. mája 2014 od 11:00 
do 17:30, 21. mája 2014 od 11:00 do 17:30.  

7. Riaditeľka školy na poţiadanie umoţní dňa 16. mája 2014 od 14:00 do 16:00 nazrieť do písomných 
prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi, triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje daný 
predmet prijímacej skúšky na základnej škole. 

8. Zákonný zástupca uchádzača môţe podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium na 
Kongregáciu sestier dominikánok bl. Imeldy, Parková 27, 821 05 Bratislava prostredníctvom riaditeľky 
tunajšej školy, do 15 dní od doručenia rozhodnutia. 

9. Riaditeľka školy zverejní informáciu o konaní, resp. nekonaní druhého kola prijímacích skúšok do 6. júna 
2014. 

 

 

V  Košiciach 10. 03. 2014     PaedDr. Anna Medvecká 

                 riaditeľka školy 
 

http://www.gta.sk/

