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Kritériá pre prijímanie žiakov na štvorročné štúdium 
v Gymnáziu sv. Uršule od školského roku 2020/2021 

 
1. V školskom roku 2020/2021 otvoríme 1 triedu štvorročného štúdia s počtom 20 žiakov. 

Prijímať budeme len žiakov deviateho ročníka základných škôl. Žiaci sa budú povinne učiť 
dva cudzie jazyky, z ktorých prvým bude anglický jazyk a ako druhý cudzí jazyk si môžu zvoliť 
nemecký alebo francúzsky jazyk. Francúzsky jazyk sa bude vyučovať len ak sa naň prihlási 
dostatočný počet žiakov a začne sa vyučovať na úrovni začiatočníkov. Výber cudzieho jazyka 
sa uskutoční vyplnením dotazníka, ktorý zašleme zákonnému zástupcovi prijatého žiaka spolu 
s rozhodnutím o prijatí. V prípade nerovnomerného prihlásenia sa zo strany prijatých 
a zapísaných žiakov na druhý cudzí jazyk (nemecký/francúzsky) si škola vyhradzuje právo 
rozhodnúť o zaradení žiaka do skupiny na tento cudzí jazyk. 

2. Prijímacie konanie bude prebiehať v súlade s rozhodnutím ministra 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“) zo dňa 29.04.2020, v ktorom určuje 
termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 
mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.  

3. Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročnej formy štúdia sa koná od 19. mája 2020 
do 30. júna 2020. 

4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať 
prihlášku na vzdelávanie, ktorú doručí cez informačný systém základnej školy 
(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na 
adresu Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava. Na prihláške na vzdelávanie 
sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.  

5. Žiakom, ktorí sa prihlásia na štúdium v Spojenej škole sv. Uršule, budú v prijímacom 
konaní pridelené body podľa týchto  kritérií: 

5.1 Zohľadnenie študijných výsledkov  
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 
„známky 5 – nedostatočný“ nasledovne: 

a) povinné predmety – slovenský jazyk, matematika  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

b) profilové predmety – anglický jazyk, biológia, dejepis  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
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c) doplnkové predmety – fyzika, chémia, geografia, občianska náuka  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

5.2 Zohľadnenie prospechu  
Ak žiak dosiahol v 6., 7. a 8. ročníku  „stupeň 1 – výborný“ zo všetkých predmetov, do 
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, tj. maximálne 15 
bodov. 

5.3 Ďalšie kritériá 

a) Úspešná reprezentácia uchádzača v okresnom alebo krajskom 
kole v predmetovej olympiáde sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 
umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, 
cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo 
technickej olympiáde a Pytagoriáde. Body získa uchádzač podľa nižšie uvedenej 
tabuľky, pričom pri úspešnej reprezentácii vo viacerých súťažiach môže získať 
spolu maximálne 100 bodov 

umiestnenie okresné kolo  krajské kolo 

1. miesto 12 20 

2. miesto 10 16 

3. miesto 8 12 

4. miesto 6 8 

5. miesto 4 4 

max. počet bodov 40 60 

b) Úspešná reprezentácia uchádzača v celoštátnom alebo medzinárodnom kole v 
predmetovej olympiáde sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 
umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, 
cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo 
technickej olympiáde a Pytagoriáde. Body získa uchádzač podľa nižšie uvedenej 
tabuľky, pričom pri viacnásobnej úspešnej reprezentácii môže získať spolu 
maximálne 100 bodov. 

 

 

 

 

 

umiestnenie 
celonárodné alebo 
medzištátne kolo 

1. miesto 30 

2. miesto 25 

3. miesto 20 

4. miesto 15 

5. miesto 10 

max. počet bodov 100 



 

 

   

  

 

 

SPOJENÁ ŠKOLA SV. URŠULE  
Nedbalova 4,  811 01  Bratislava 1 

 
Tel. kontakt:  02/544 32 778,  02/544 30 250            e-mail: riaditel@ursula.sk 

c) V súlade so zameraním školy za absolvovanie predmetu náboženská výchova alebo 
náboženstvo v ročníkoch 6., 7., 8. a 9. ročník bude uchádzačovi pridelených za každý 
ročník 10 bodov, tj. maximálne 40 bodov. 

6. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní podľa uvedených 
kritérií je 741 bodov.   

7. Body budú uchádzačom pridelené na základe údajov vo vyplnenej prihláške na 
vzdelávanie na strednú školu prípadne z  vysvedčenia žiaka, predložených diplomov alebo 
výsledkových listín preukazujúcich poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

8. Uchádzačom sa všetky pridelené body spočítajú a podľa tohto súčtu sa zostupne zoradia.  

9. Prijatých bude prvých 20 uchádzačov v poradí. 

10. V prípade rovnosti bodov na 20. mieste a za ním nasledujúcom mieste alebo miestach, budú 
postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 
prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov podľa odseku č. 5.3 „Ďalšie kritériá“,  
c) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy – anglický jazyk. 

11. Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 
výsledkov prijímacieho konania. 

12. Riaditeľka školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 
www.ursula.sk alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

13. Riaditeľka 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. 

14. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí 
strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka 
na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor bude zaslaný 
spolu s rozhodnutím riaditeľky školy o prijatí. Doručenie môže byť cez informačný systém 
základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 
alebo poštou na adresu Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, 811 01 Bratislava. Rozhodujúci 
je dátum doručenia strednej škole. 

15. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, 
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

16. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. 

Žiadame rodičov, aby na prihláške uviedli telefonický a mailový kontakt. Je to potrebné 
kvôli urýchleniu vzájomnej komunikácie. Ďakujeme. 
 
Tieto kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 5. mája 2020.                                                                                        

Mgr. Lucia Múčková 
                 riaditeľka školy 

http://www.ursula.sk/

