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Evanjelické kolegiálne gymnázium & Evanjelická základná škola s materskou školou 

   
 

Kritériá na prijímanie žiakov do prvého ročníka 4-ročného štúdia  
Evanjelického kolegiálneho gymnázia  

pre školský rok 2015/2016 
 

I.  Všeobecné podmienky:  
I.1 Prijímanie žiakov sa koná v zmysle Zákona NRSR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, v súlade 

s Metodickým usmernením OÚ Prešov - odbor školstva č. RD/2013/00051-8 z 11.01.2013 a na základe 
§ 13 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva a VZN 
Prešovského samosprávneho kraja č. 42/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných 
škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016. 

I.2 V školskom roku 2015/2016 bude otvorená jedna trieda 4-ročného štúdia s maximálne 31  žiakmi. 
V prípade, že počet úspešných uchádzačov o štúdium bude nižší ako 20, má riaditeľ školy právo 
rozhodnúť o neotvorení triedy.  

I.3 Prihláška na štúdium musí byť doručená na sekretariát riaditeľa školy do 24. apríla 2015. Po 
tomto termíne nebudú akceptované. Prihláška môže obsahovať nasledujúce prílohy: kópie diplomov 
a ocenení, kópiu krstného listu, kópiu potvrdenia o konfirmácii. 

 

II.  Podmienky prijatia: 
II.1 Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli 

v každom predmete úspešnosť najmenej 90%1 a získali nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. 
b) školského zákona. 
Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky bude uchádzačovi zaslané najneskôr 04. mája 2015. 

III.2 Do prvého ročníka absolvovaním prijímacej skúšky môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto 
podmienky:  
a) splnil podmienky prijímacieho konania; 
b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona. 

 
III.  Prijímacie konanie:  
III.1 Prijímacie skúšky do 1. ročníka 4-ročného štúdia v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa 

konajú v nasledujúcich termínoch:  

pondelok 11. mája 2015 o 900 a štvrtok 14. mája 2015 o 900 
Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, jeho zákonný zástupca doručí 
lekárske ospravedlnenie riaditeľovi školy najneskôr v deň prijímacieho konania. 

III.2 Prijímacie skúšky sa konajú z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Maximálny počet získaných 
bodov je 

a) zo slovenského jazyka a literatúry 50 bodov – uchádzač je úspešný, ak dosiahol najmenej 40% 
úspešnosť; 

b) z matematiky 50 bodov – uchádzač je úspešný, ak dosiahol najmenej 40% úspešnosť. 
III.3 Pozvánka na prijímacie skúšky bude uchádzačom zaslaná najneskôr 30. apríla 2015. 
III.4 Zoznam uchádzačov (meno + pridelený kód), ktorí budú pozvaní na vykonanie prijímacích skúšok, bude 

zverejnený na webstránke školy www.esspo.sk a na nástenke vo vestibule budovy školy najneskôr 
v piatok 30. apríla 2015. 

III.5 Výsledky prijímacej skúšky (pridelené kódy, percento úspešnosti za jednotlivé predmety, informácia 
o úspešnosti) budú zverejnené na webstránke školy www.esspo.sk a na nástenke vo vestibule školy 
najneskôr 12., resp. 15. mája 2015. 

III.6 Informácie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium budú zverejnené najneskôr 15. mája 2015. 

 
 

                                                 
1 Metodické usmernenie OÚ PO, časť II. ods. 8. 

http://www.esspo.sk/
http://www.esspo.sk/


IV.  Kritériá pre prijatie úspešných uchádzačov 
IV.1 Zoznam uchádzačov sa zostaví v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov zohľadňujúc nasledujúce 

kritériá:  
a) úspešnosť uchádzača v prijímacom teste z MAT a SJL; 
b) úspešnosť uchádzača v testovaní MONITOR; 
c) úspešnosť uchádzača v predmetových olympiádach; 
d) potvrdenie o konfirmácii (§ 13 ods. 2 cirkevného zákona č. 6/2010); 
e) známka zo správania na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ. 

IV.2 Po sčítaní všetkých bodov bude vytvorené poradie – od najnižšieho (s najväčšou pravdepodobnosťou 
prijatia) po  najvyšší (s najmenšou pravdepodobnosťou prijatia) počet bodov podľa nasledujúceho 
vzorca: 

 

   X = 100  * (Kprospech * KMAT * KSJL * Kmonitor * Ksprávanie  - Kecav – Ksúťaže) - ŠP 
  

 X  =  celkový dosiahnutý počet pridelených bodov u jedného uchádzača 

Kprospech = priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým 

učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov 
s výchovným zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého 
polroku deviateho ročníka 

KMAT  =  podľa úspešnosti v teste z MAT bude pridelený koeficientu (tabuľka 1); 

KSJL  =  podľa úspešnosti v teste zo SJL bude pridelený koeficientu (tabuľka 1); 

Kmonitor  =  podľa úspešnosti v Monitore bude pridelený koeficientu (tabuľka 1); 

Ksprávanie =  za zníženú známku zo správania na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ  

   sa žiakovi celkový počet bodov vynásobí koeficientom podľa tabuľky 2; 

Kecav  =  podmienka v zmysle § 13 ods. 2 cirkevného zákona č. 6/2010: ak žiak predloží  

potvrdenie o konfirmácii (ak je v príprave ku konfirmácii postačuje kópia ev. krstného 
listu), odpočíta sa mu od celkového prospechu koeficient 0,15; 

Ksúťaže  = ak sa žiak umiestnil na prvých troch miestach v olympiáde v okresnom, krajskom kole  

alebo na celoslovenskej úrovni z MAT, NEJ, ANJ, ZEM, DEJ, PRI, FYZ, CHE, OBN, 
jedenkrát sa mu odpočíta od celkového priemeru prospechu  - koeficient 0,2  

ŠP = žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa od celkového počtu bodov  

  odpočíta 10 bodov. 
   Tabuľka 1:  Úspešnosť 100% - 90% koeficient  1,00  

89% - 80% koeficient  1,20   
79% - 70% koeficient  1,40 
69% - 50% koeficient  1,60 
49% - 0% koeficient  2,00   

   Tabuľka 2:  Správanie veľmi dobré koeficient  1,00 
uspokojivé koeficient  1,50 
menej uspokojivé koeficient  2,00 
neuspokojivé koeficient  2,50 

V. Zápis žiaka na štúdium: 
V.1 Zákonný zástupca žiaka vykoná písomne zápis na základe platného rozhodnutia  o prijatí. Termín zápisu 

je 20. máj 2015 od 800 do 1600. 
V.2 Ak zákonný zástupca žiaka do stanoveného termínu nezapíše žiaka, bude to považované za nezáujem 

o štúdium a bude vydané rozhodnutie o neprijatí .  
 

Prerokované v Pedagogickej rade EKG dňa 15.01.2015. 
 
V Prešove, dňa 15.01.2015. 
        PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
         riaditeľ školy 


