
 
 
 

E V A N J E L I C K Á     S P O J E N Á      Š K O L A 
Námestie legionárov 3, 080 01  Prešov 

Evanjelické kolegiálne gymnázium & Evanjelická základná škola s materskou školou 

   
 

Kritériá na prijímanie žiakov do prvého ročníka  

5-ročného bilingválneho anglicko-slovenského štúdia  

Evanjelického kolegiálneho gymnázia  
pre školský rok 2015/2016 

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

2) V školskom roku 2015/2016 bude otvorená jedna trieda 5-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.  

3) Prihláška na štúdium musí byť doručená na sekretariát riaditeľa školy do 28. februára 2015. Po tomto 
termíne nebude akceptovaná. Prihláška môže obsahovať nasledujúce prílohy: kópie diplomov a ocenení, 
kópiu krstného listu, kópiu potvrdenia o konfirmácii. 

 
Článok II: Podmienky prijatia 
Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania budú prijatí: 

1) absolventi 8. ročníka základných škôl, ktorí z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým 
učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným 
zameraním, dosiahli na konci druhého polroka 7.ročníka a na konci prvého polroka 8.ročníka priemerný 
prospech do 2,0; 

2) absolventi 9. ročníka základných škôl, ktorí z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým 
učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným 
zameraním, dosiahli na konci druhého polroka 8.ročníka a na konci prvého polroka 9.ročníka priemerný 
prospech do 2,0; 

3) absolventi 4. ročníka osemročných gymnázií, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods.3 písm. b) 
a majú priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre 
druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého 
polroka tretieho ročníka a na konci prvého polroka štvrtého ročníka do 2,0;  

4) absolventi 3. ročníka osemročných gymnázií, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods.3 písm. b) 
a majú priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre 
druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého 
polroka druhého ročníka a na konci prvého polroka tretieho ročníka do 2,0;  

5) uchádzači, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. 

 
Článok III: Prijímacie skúšky 
1) Prijímacie skúšky do 1. ročníka 5-ročného štúdia v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa konajú 

v:  

utorok 31. marca 2015 o 900 
 

2) Uchádzači o štúdium absolvujú štvorzložkový 90-minútový test pozostávajúci z nasledujúcich zložiek:  
test všeobecných študijných predpokladov  40 bodov  
písomný test zo slovenského jazyka   25 bodov  
písomný test z matematiky 25 bodov  
písomný test z anglického jazyka 25 bodov 
 
pričom uchádzač môže získať spolu 115 bodov. Podmienkou pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky 
je úspešnosť v testoch v celkovom súčte minimálne 40%. 
 



3) V prípade úspešného vykonania prijímacej skúšky, k dosiahnutému počtu bodov na prijímacích skúškach 
budú prirátané body, získané splnením podmienok stanovených zriaďovateľom k prijatiu na štúdium (podľa 
čl. III). 

4) Prvých 31 uchádzačov s najvyšším počtom bodov dostane pozvánku na zápis do prvého ročníka. 
5) Pri rovnakom bodovom hodnotení prvým kritériom je počet bodov z podmienok zriaďovateľa, druhým 

kritériom vyššie bodové hodnotenie z testu VSP a VJP . 
6) Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania, jeho zákonný zástupca doručí 

lekárske ospravedlnenie riaditeľovi najneskôr v deň prijímacieho konania. 
 

Článok IV: Podmienky stanovené zriaďovateľom k prijatiu na štúdium 
1) Poradie prijatia môžu ovplyvniť prémiové body za najvyššie dosiahnuté umiestnenie v matematickej 

olympiáde, pytagoriáde, olympiáde zo slovenského jazyka alebo cudzieho jazyka alebo v ostatných 
predmetových olympiádach (okrem technickej olympiády) za posledné dva roky:  

8 bodov  za 1., 2. a 3. miesto alebo úspešný riešiteľ na celoslovenskom kole   
6 bodov  za 1., 2. a 3. miesto alebo úspešný riešiteľ v krajskom kole 
4 body   za 1., 2. a 3. miesto alebo úspešný riešiteľ v okresnom kole 

Diplom musí byť opatrený pečiatkou a podpisom organizátora a doručený na sekretariát školy najneskôr 
v deň prijímacieho konania. Dokumenty doručené po tomto termíne sa nebudú akceptovať. 

2) Uchádzači môžu ďalej získať: 

5 bodov  za predchádzajúce štúdium na evanjelickej škole v dĺžke minimálne 12 mesiacov  

3 body  za predloženie potvrdenia o konfirmácii (ak je v príprave ku konfirmácii, postačuje  
  kópia evanjelického krstného listu) 

Potvrdenia musia byť odoslané na strednú školu spolu s prihláškou do 28. 2. 2015. Po tomto termíne nebudú 

akceptované. 

3) Žiak, ktorý mal na konci predchádzajúceho školského roka a na polroku a na konci aktuálneho školského 

roka zníženú známku zo správania, nebude prijatý na štúdium. 

4) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti 

študovať zvolený študijný odbor. 

5) Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára 2015. 
 

Článok V: Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania  

1) Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch 

pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. 

2) 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. 

3) Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote podľa odseku 

1. 

 

Článok VI: Zápis žiakov na štúdium 

1) Zákonný zástupca žiaka vykoná písomne zápis na základe platného rozhodnutia o prijatí. Termín zápisu 
bude určený v rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí na štúdium.  

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 


