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Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia 

Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave pre školský rok 2022/2023. 

  

Všeobecné podmienky prijímania 

1) Pre školský rok 2022/2023 otvárame 1 triedu štvorročného štúdia s počtom ţiakov 24  

v študijnom odbore 7902 J 00 – gymnázium. 

2) Termín prijímacieho konania: 

1. termín: 2. máj 2022 (pondelok) 

2. termín: 9. máj 2022 (pondelok) 

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na 

škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre ţiakov, 

ktorých moţno prijať do tried prvého ročníka.  

Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. 

3) Prihláška na štúdium je povinná. Prihlášku moţno podať - elektronicky (zadáva sa v 

systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo - v 

listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch 

zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa 

zákonní zástupcovia dohodli, ţe prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto 

skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. 

4) Prílohami prihlášky môţu byť: 

a) Doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaţi, ktorá súvisí s odborom 

alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú 

umiestnenie ţiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaţi (nepovinná príloha) predkladá len 

uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaţi.  

b) Potvrdenie o ZPS (zmenená pracovná schopnosť) -  uchádzač so zdravotným 

znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou 

všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 
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c) Potvrdenie o ŠVVP (špeciálne výchovnovzdelávacie potreby) uchádzača - uchádzač so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu       

z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 

dva roky. 

5) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred 

termínom ich konania. 

6) Uchádzačovi, ktorý sa zo závaţných dôvodov nemôţe zúčastniť na prijímacej skúške        

v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom 

týţdni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte ţiakov, 

ktorých prijíma do prvého ročníka. 

 

 Podmienky prijatia 

A) Prijatie bez prijímacích skúšok 

Uchádzač je prijatý bez prijímacích pohovorov, ak v externom testovaní dosiahol úspešnosť 

najmenej 90% v kaţdom vyučovacom predmete. 

B) Prijatie na základe výsledkov prijímacích skúšok 

1) Výsledky prijímacích skúšok: 

a) za výsledky na prijímacích skúškach môţe ţiak získať maximálne 60 bodov. 

b) zo slovenského jazyka a literatúry maximálne 30 bodov a z matematiky maximálne         

30 bodov. 

c) Prijímacia skúška sa bude konať písomnou formou. Obsah a rozsah písomnej formy tvorí 

učivo ZŠ, vrátane príslušnej časti prebiehajúceho 9. ročníka ZŠ. Čas na vypracovanie testu je 

45 minút. 

d) Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je získanie minimálne 50% bodov 

z testu zo slovenského jazyka a literatúry a súčasne minimálne 50% bodov z testu  

z matematiky. 

2) Študijné výsledky na ZŠ: 

a) Za študijné výsledky na ZŠ môţe ţiak získať maximálne 50 bodov. 

b) Za prospech na ZŠ v predmetoch slovenský jazyk a literatúra (SJL) a matematika (MAT), 

budú ţiakovi pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8.ročníka a               

z polročnej klasifikácie z 9.ročníka nasledovne: 
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Známka Body 

Výborný (1) 5 

Chválitebný (2) 3 

Dobrý (3) 1 

Dostatočný (0) 0 

  

c) Za prospech na ZŠ v predmetoch dejepis (DEJ), geografia (GEO), biológia (BIO), fyzika 

(FYZ) a chémia (CHE) budú ţiakovi pridelené body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8.ročníka a z polročnej klasifikácie z 9.ročníka nasledovne: 

 

 Známka Body 

Výborný (1) 3 

Chválitebný (2) 2 

Dobrý (3) 1 

Dostatočný (4) 0 

  

d) Ak ţiak na konci školského roka 2020/2021 nebol v niektorých predmetoch klasifikovaný, 

ale bol hodnotený ako „absolvoval“ (na základe mimoriadnej situácie pedagogická rada 

príslušnej ZŠ rozhodla o neklasifikovaní predmetov), tak sa do úvahy budú brať známky       

z týchto predmetov z polročnej klasifikácie školského roka 2020/2021. Zákonný zástupca 

ţiaka doloţí kópiu príslušného vysvedčenia v prípade, ţe tieto známky nie sú súčasťou 

prihlášky. 

e) Ak ţiak na konci školského roka 2020/2021 bol hodnotený slovne (na základe 

mimoriadnej situácie pedagogická rada príslušnej ZŠ rozhodla o slovnom hodnotení 

predmetov), tak sa do úvahy budú brať percentuálne signifikátory, ktoré sú súčasťou 

slovného hodnotenia a dajú sa previesť na známku.  
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 Percentá Známka 

100 - 90 1 

89 - 75 2 

74 - 50 3 

49 - 30 4 

30 - 0 5 

V prípade, ţe slovné hodnotenie zo ZŠ takéto signifikátory neobsahuje a prevod slovného 

hodnotenia na známky nebude moţný, bude sa postupovať podľa bodu d)  

f) Ak ţiak na konci 1.polroka školského roka 2021/2022 nebol v niektorých predmetoch 

klasifikovaný, ale bol hodnotený ako „absolvoval“ (na základe mimoriadnej situácie 

pedagogická rada príslušnej ZŠ rozhodla o neklasifikovaní predmetov), tak sa do úvahy budú 

brať známky z týchto predmetov z najbliţšej koncoročnej alebo polročnej klasifikácie inej 

ako v bode d), 

g) Ak ţiak na konci 1.polroka školského roka 2021/2022 bol hodnotený slovne (na základe 

mimoriadnej situácie pedagogická rada príslušnej ZŠ rozhodla o slovnom hodnotení 

predmetov), tak sa slovné hodnotenie prevedie na známku podľa tabuľky v bode e). 

V prípade, ţe prevod slovného hodnotenia na známky nebude moţný, bude sa postupovať 

podľa bodu f). 

h) Ţiak so zníţenou známku zo správania nebude na našu školu prijatý. 

  

3) Predmetové olympiády: 

a) Za predmetové olympiády môţe ţiak získať maximálne 30 bodov. 

b) Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa ţiak umiestnil na     

1. aţ 3. mieste alebo bol úspešný riešiteľ v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole         

v 8. alebo 9.ročníku ZŠ v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, 

GEO. Do celkového počtu bodov sa započíta za kaţdý školský rok len jedna olympiáda         

s najvyšším počtom bodov nasledovne: 
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Miesto/Kolo Okresné Krajské Celoštátne 

1. – 3. 5 10 15 

Úspešný riešiteľ 3 5 7 

    

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov 

prijímacieho konania. 

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na 

posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj 

poradný orgán.  

1) Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí ţiaka bez prijímacej skúšky podľa 

bodu A) najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 

2) Riaditeľ strednej školy vydá rozhodnutie o prijatí ţiaka, ak: 

a) úspešne vykonal prijímaciu skúšku, 

b) v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok sa umiestnil do 24. miesta vrátane,            

(pri ponechaní rezervy na študentov, ktorých neúčasť na prijímacích skúškach bola 

ospravedlnená). 

3) Rozhodnutie je platné, ak: 

a) zákonný zástupca v určenom termíne a určeným spôsobom doručí riaditeľovi strednej 

školy „potvrdenie o nastúpení ţiaka na štúdium“, 

b) ţiak úspešne ukončí príslušný ročník štúdia na základnej škole, 

c) zákonný zástupca nedoručí „potvrdenie o nastúpení ţiaka na štúdium“ aj riaditeľovi inej 

strednej školy. 

4) V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z týchto podmienok, rozhodnutie stráca platnosť. 

  

 

 

 



6 
 

Spoločné ustanovenia o prijímacích skúškach 

1) Ţiak je vylúčený z prijímacích skúšok, ak: 

a) sa nezúčastní písomných prijímacích skúšok a do začiatku skúšok osobne, poštou alebo 

telefonicky jeho zákonný zástupca alebo iná relevantná osoba nepoţiada o ospravedlnenie 

neprítomnosti, 

b) pri písomných skúškach pouţíva nepovolené pomôcky alebo aktívne komunikuje s iným 

ţiakom, 

c) neodovzdá písomnú prácu podľa pravidiel vyhlásených dozor konajúcim pedagógom. 

2) Pri rovnosti bodov je uprednostnený ţiak: 

a) ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) ďalej ţiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky z matematiky, 

c) ďalej ţiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka      

a literatúry,  

d) ďalej ţiak, ktorý dosiahol vyšší počet bodov za prospech na ZŠ. 

3) O obsadení rezervovaných miest sa rozhodne do 3 dní po termíne skúšok, ktoré 

absolvovali ospravedlnení záujemcovia. 

4) Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, 

pre ktorý sa skúška vykonala. 

 

Vydávanie rozhodnutí a zápis žiakov na štúdium 

1) Poradovník uchádzačov bude spracovaný na základe pridelených bodov. Kaţdý uchádzač 

dostane svoj identifikovateľný kód. Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené na 

webovom sídle školy www.vdp.sk 

2) Na štúdium v septembri 2022 môţu nastúpiť len ţiaci, ktorým nezanikla platnosť 

rozhodnutia.  

Prijímanie žiakov so ŠVVP 

1) Ţiaci so ŠVVP budú mať vytvorené špecifické podmienky podľa charakteru ŠVVP za 

predpokladu, ţe rodič (zákonný zástupca) predloţí: 

a) Ţiadosť o úpravu podmienok na základe správy zo psychologického                                    

a špeciálnopedagogického vyšetrenia z poradenského zariadenia, v ktorom je ţiak vedený. 

b) Správu z poradenského zariadenia s odporúčaniami na úpravu podmienok. 

http://www.vdp.sk/
http://www.vdp.sk/
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2) Ţiaci so ŠVVP predkladajú príslušnú dokumentáciu spolu s prihláškou. Pokiaľ uvedené 

dokumenty nebudú priloţené k prihláške na štúdium, škola nebude môcť obsahovo                

a organizačne vytvoriť podmienky na prijímanie podľa ŠVVP. Podmienky budú vytvorené 

len v rozsahu, ktorý vyplýva z predloţenej dokumentácie.  

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

 

a) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.  

V počte ţiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný 

počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov 

nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy 

náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31.augusta 2022. 

b) Zákonný zástupca najneskôr 23.mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole 

prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené             

v prihláške strácajú platnosť. 

c) Zákonný zástupca sa môţe proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať      

v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Záverečné ustanovenia 

Kritériá boli prerokované a odporučené pedagogickou radou 24.1.2022. 

Kritériá boli prerokované na rade školy: 17.2.2022 

Kritéria nadobúdajú platnosť dňom:  28.2.2022 

Kritériá prijímania sú zverejnené na www.vdp.sk. 

 

 

 

V Bratislave 24.1.2022   ____________________________________ 

        Mgr. Andrea Janočková, riaditeľka školy 

 

Schválené zriaďovateľom:  

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 

 

 

 

V Bratislave dňa...........   ___________________________________ 

       Mgr. Viera Kyselicová 

      riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu 

http://www.vdp.sk/
http://www.vdp.sk/

