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KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA 4-ROČNÉHO ŠTÚDIA ŠKOLSKÉHO 

ROKU 2022/2023 
 

Riaditeľka Gymnázia sv. Tomáša Akvinského Košice po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 07.02.2022 

určuje tieto kritériá pre školský rok 2022/2023: 

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

2. Prihlášky na štúdium je potrebné na školu odoslať do 20.3. 2022. Akceptovať budeme len tie prihlášky, 

ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej 

podobe potvrdené riaditeľom základnej školy. Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto 

skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľke školy. 

3. Prijímacie skúšky sa konajú 

 v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 

2022,  

 v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 

2022.  

4. Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou. Úlohy budú v rozsahu vzdelávacích štandardov 

štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2A. 

5. Do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023 bude prijatých 75 žiakov. Prijatí uchádzači budú 

rozdelení do 3 tried. 

 

Kritériá na prijatie uchádzača bez prijímacích skúšok 

1. Bez prijímacích skúšok budú prijímaní uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho 

ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

2. Výsledky prijatia bez prijímacích skúšok budú zverejnené do 2. mája 2022. 

 

Kritériá na prijatie uchádzača 

1. 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 

 

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, prvý cudzí jazyk, dejepis, geografia, 

matematika, biológia, fyzika, chémia.) 

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

„absolvoval“, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo 

polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

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 

http://www.gta.sk/
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C. Umiestnenie uchádzača v 7., 8. alebo 9. ročníku v súťažiach, ktoré sú uvedené v pedagogicko-

organizačných pokynoch. Maximálny počet bodov je 20. Započítava sa umiestnenie 

v najvyššom kole. 

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 je potrebné doručiť spolu s prihláškou. Akceptované budú iba 

potvrdenia o umiestnení potvrdené organizátorom súťaže alebo riaditeľom príslušnej ZŠ./ 

D. Sociálne podmienky uchádzača. 

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 zníženou pracovnou schopnosťou 

 s vyšším počtom bodov z písomných prijímacích skúšok 

 s vyšším počtom bodov z MAT 

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

na konci 1. polroka.  

5. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže mať na vykonanie prijímacích skúšok 

upravené podmienky podľa odporúčania špeciálneho pedagóga. Prosíme informovať nás o týchto 

skutočnostiach na sekretariáte školy do 20.3.2022. 

6. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na stránke školy www.gta.sk podľa výsledkov 

prijímacieho konania do 18. mája 2022. 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. 

7. Zákonný zástupca uchádzača doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium na GTA do 23. mája 2022. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém 

základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na 

adresu GTA alebo do elektronickej schránky GTA. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor 

potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v 

prílohe č. 1. 

8. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia.  

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

2022. 

 

 

 

 

 

 

V  Košiciach 07. 02. 2022     PaedDr. Anna Medvecká 

                 riaditeľka školy 
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Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

 

 

Gymnázium sv. T. Akvinského 

Zbrojničná 3 

040 01 Košice 

 

V ............................................., dňa ......................  

 

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 

Môj syn/dcéra ___________________________ dátum narodenia _______________ bol 

prijatý/á na Gymnázium sv. T. Akvinského. 

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium 

v študijnom odbore 7902J 00 gymnázium. 

 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

 

S pozdravom 

 

Podpis zákonného zástupcu 

  

 

        Podpis zákonného zástupcu 

 

* nehodiace sa preškrtnite 
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