
Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia  
pre školský rok 2020/2021 

Študijný odbor: gymnázium; KÓD: 7902 J   

V školskom roku 2020/2021 Spojená škola de La Salle otvára jednu triedu 

s celkovým počtom 17 žiakov. Postupujeme v súlade s Rozhodnutím o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal minister školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) dňa 

29. 4. 2020. 

Prijímacie konanie sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na 

štúdium na Spojenú školu de La Salle do 15. mája 2020. Prihlášku na 

vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na 

adresu SŠDLS. 

2. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

3. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať 

zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej 

školy najneskôr 25. augusta 2020. 

4. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania. 

5. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom 

sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho 

konania. 

6. Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o 

prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

7. Uchádzač prijatý na Spojenú školu de La Salle doplní všetky potrebné 

potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. 

augusta 2020. 

8. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 

doručí škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o 

nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.  



 

Kritéria prijímacieho konania: 

Riaditeľ Spojenej školy de La Salle po prerokovaní v pedagogickej rade konanej 

dňa 7. mája 2020 určuje tieto kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka: 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka 

okrem známky 5 - nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5 × (4-z) × (4-z), kde z je známka. 

● Slovenský jazyk a literatúra 

● Matematika 

1.2. Profilové predmety 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3 × (4-z) × (4-z), kde z je známka. 

1. profilový predmet: Anglický jazyk 

2. profilový predmet: Fyzika 

3. profilový predmet: Občianska náuka 

1.3. Doplnkové predmety 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne 

podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2 × (4-z) × (4-z), kde z je 

známka. 

1. doplnkový predmet: Informatika 

2. doplnkový predmet: Biológia 

3. doplnkový predmet: Geografia 

4. doplnkový predmet: Dejepis 

5. doplnkový predmet: Chémia 

2. Prospech 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, 

do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 



3. Ďalšie kritériá 
3.1. Predmetová olympiáda 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, FRJ), DEJ, 

MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

Bodové hodnotenie:  Okresné kolo:  1. miesto – 40 b 

2. miesto – 35 b 

3. miesto – 30 b 

4. miesto – 20 b 

5. miesto – 10 b 

Krajské kolo:  1. miesto – 60 b 

2. miesto – 55 b 

3. miesto – 50 b 

4. miesto – 40 b 

5. miesto – 30 b 

V prípade rovnosti bodov bude uplatnené nasledovné kritérium: 

dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.  



 

 

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

Spojená škola de La Salle 

Čachtická 13 

83106 Bratislava  

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

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. 

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

strednej škole. 

S pozdravom  

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  

 


