Kritériá prijímacích skúšok
na absolvovanie prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021
do 5-ročného štúdia gymnázia
7902 J 74 bilingválne slovensko-španielske štúdium upravené v zmysle
Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách
v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020 vydané Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky (ďalej len „MŠ VVaŠ SR“).
V zmysle §65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade určuje riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča,
Mládežnícka 51, Banská Bystrica kritériá prijímacích skúšok.
O štúdium na Gymnáziu Mikuláša Kováča sa môžu uchádzať žiaci, ktorí:
• získali primárne vzdelanie a v šk. roku 2019/2020 sú žiakmi 8. ročníka ZŠ,
• získali nižšie stredné vzdelanie a v šk. roku 2019/2020 sú žiakmi 9. ročníka ZŠ.
V školskom roku 2020/2021 budú otvorené dve triedy prvého ročníka 5 – ročného štúdia
gymnázia 7902 J 74 bilingválne slovensko-španielske štúdium s počtom žiakov 30 v každej triede.
Prijímacie skúšky sa budú konať v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení
prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom
roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020 vydané MŠVVaŠ SR.
Kritériá pre prijatie na štúdium:
Úspešné ukončenie prijímacieho konania podľa kritérií prijímacieho konania na všetky odbory
vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu vydané MŠVVaŠ SR
a umiestnenie sa na 1. až 60. mieste – bilingválne slovensko – španielske štúdium.
Uchádzačom o štúdium sa do celkového hodnotenia prirátajú body:
1. za študijné výsledky:
• ak sa žiak hlási z 8. ročníka ZŠ, za koncoročnú klasifikáciu v 7. ročníku a polročnú
klasifikáciu v 8. ročníku;
• ak sa žiak hlási z 9. ročníka ZŠ, za koncoročnú klasifikáciu v 8. ročníku a polročnú
klasifikáciu v 9. ročníku.
1.1 za dva povinné predmety
 slovenský jazyk a literatúra
 matematika
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov= 5 . (4 – x) . (4 – x).
1.2 za dva profilové predmety
 anglický jazyk
 biológia
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov= 3 . (4 – x) . (4 – x).

1.3 za štyri doplnkové predmety
 fyzika
 chémia
 geografia
 dejepis
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov= 2 . (4 – x) . (4 – x).
2. za prospech
 ak sa žiak hlási z 8. ročníka ZŠ a dosiahol v 7., 6. a 5. ročníku stupeň 1 – výborný zo
všetkých predmetov, do celkového počtu hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý
školský rok.
 ak sa žiak hlási z 9. ročníka ZŠ a dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo
všetkých predmetov, do celkového počtu hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý
školský rok.
3. za ďalšie kritériá
3.1 za predmetové olympiády
 do celkového súčtu budú pridelené body za každé umiestnenie žiakov na 1.-3.
mieste v 8. 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.

Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto

Pridelené body za predmetové olympiády
Okresné kolo
Krajské kolo
15 bodov
30 bodov
13 bodov
25 bodov
10 bodov
20 bodov

Celonárodné
40 bodov
35 bodov
33 bodov

3.2 za prospech v druhom cudzom jazyku
 vlastné kritérium Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská
Bystrica – do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne
podľa bodu 1. a nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 1 . (4 – x) . (4 – x).
O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu
získaných bodov:
• za študijné výsledky a správanie prihlásených žiakov za posledné dva ročníky v povinných,
profilových a doplnkových predmetoch,
• za prospech, ak žiak dosiahol stupeň 1 – výborný vo všetkých predmetoch v ročníkoch 6., 7.,
a 8., respektíve 5., 6., 7.,
• za umiestnenie v predmetových olympiádach na 1.-3. mieste,
• za prospech v druhom cudzom jazyku.
V prípade rovnosti bodov sa zohľadní:
1. rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej schopnosti
v zmysle § 67 ods.3 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
2. výsledný počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,
3. výsledný počet bodov z určených profilových predmetov školy.

Po vyhodnotení celkového súčtu bodov vypočítaných podľa Rozhodnutia o termínoch,
organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie
v školskom roku 2019/2020 vydané MŠ VVaŠ SR zo dňa 29.04.2020 zverejní vedenie školy zoznam
uchádzačov najneskôr do 29. 05. 2020.
Vedenie školy najneskôr do 29.05.2020 zverejní uchádzačom výsledky prijímacieho konania
na stránke gmkbb.edupage.org. Zoznam bude obsahovať poradie zoradených podľa celkového počtu
získaných bodov pri prijímacom konaní. Identifikačným údajom uchádzača v zozname je posledné
štvorčíslie jeho rodného čísla.

..........................................
PaedDr. Alena Paulová
riaditeľka školy
V Banskej Bystrici 30. apríla 2020

www.gmkbb.sk

Kritériá prijímacích skúšok
na absolvovanie prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021
do 5-ročného štúdia gymnázia
7902 J 74 bilingválne slovensko-čínske štúdium
upravené v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020
vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky (ďalej len „MŠ VVaŠ
SR“).
V zmysle §65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade určuje riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča,
Mládežnícka 51, Banská Bystrica kritériá prijímacích skúšok.
O štúdium na Gymnáziu Mikuláša Kováča sa môžu uchádzať žiaci, ktorí:
• získali primárne vzdelanie a v šk. roku 2019/2020 sú žiakmi 8. ročníka ZŠ,
• získali nižšie stredné vzdelanie a v šk. roku 2019/2020 sú žiakmi 9. ročníka ZŠ.
V školskom roku 2020/2021 bude otvorená jedna trieda prvého ročníka 5 – ročného štúdia
gymnázia 7902 J 74 bilingválne slovensko-čínske štúdium s počtom žiakov 30 v triede.
Prijímacie skúšky sa budú konať v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení
prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom
roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020 vydané MŠVVaŠ SR.
Kritériá pre prijatie na štúdium:
Úspešné ukončenie prijímacieho konania podľa kritérií prijímacieho konania na všetky odbory
vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu vydané MŠVVaŠ SR
a umiestnenie sa na 1. až 30. mieste – bilingválne slovensko-čínske štúdium.
Uchádzačom o štúdium sa do celkového hodnotenia prirátajú body:
1. za študijné výsledky:
• ak sa žiak hlási z 8. ročníka ZŠ, za koncoročnú klasifikáciu v 7. ročníku a polročnú
klasifikáciu v 8. ročníku;
• ak sa žiak hlási z 9. ročníka ZŠ, za koncoročnú klasifikáciu v 8. ročníku a polročnú
klasifikáciu v 9. ročníku.
1.1 za dva povinné predmety
 slovenský jazyk a literatúra
 matematika
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov= 5 . (4 – x) . (4 – x).
1.2 za dva profilové predmety
 anglický jazyk
 biológia
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov= 3 . (4 – x) . (4 – x).

1.3 za štyri doplnkové predmety
 fyzika
 chémia
 geografia
 dejepis
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov= 2 . (4 – x) . (4 – x).
2. za prospech
 ak sa žiak hlási z 8. ročníka ZŠ a dosiahol v 7., 6. a 5. ročníku stupeň 1 – výborný zo
všetkých predmetov, do celkového počtu hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý
školský rok.
 ak sa žiak hlási z 9. ročníka ZŠ a dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo
všetkých predmetov, do celkového počtu hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý
školský rok.
3. za ďalšie kritériá
3.1 za predmetové olympiády
 do celkového súčtu budú pridelené body za každé umiestnenie žiakov na 1.-3.
mieste v 8. 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.

Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto

Pridelené body za predmetové olympiády
Okresné kolo
Krajské kolo
15 bodov
30 bodov
13 bodov
25 bodov
10 bodov
20 bodov

Celonárodné
40 bodov
35 bodov
33 bodov

3.2 za prospech v druhom cudzom jazyku
 vlastné kritérium Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská
Bystrica – do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne
podľa bodu 1. a nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 1 . (4 – x) . (4 – x).
O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu
získaných bodov:
• za študijné výsledky a správanie prihlásených žiakov za posledné dva ročníky v povinných,
profilových a doplnkových predmetoch,
• za prospech, ak žiak dosiahol stupeň 1 – výborný vo všetkých predmetoch v ročníkoch 6., 7.,
a 8., respektíve 5., 6., 7.,
• za umiestnenie v predmetových olympiádach na 1.-3. mieste,
• za prospech v druhom cudzom jazyku.
V prípade rovnosti bodov sa zohľadní:
4. rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej schopnosti
v zmysle § 67 ods.3 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
5. výsledný počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,

6. výsledný počet bodov z určených profilových predmetov školy.
Po vyhodnotení celkového súčtu bodov vypočítaných podľa Rozhodnutia o termínoch,
organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie
v školskom roku 2019/2020 vydané MŠ VVaŠ SR zo dňa 29.04.2020 zverejní vedenie školy zoznam
uchádzačov najneskôr do 29. 05. 2020.
Vedenie školy najneskôr do 29.05.2020 zverejní uchádzačom výsledky prijímacieho konania
na stránke gmkbb.edupage.org. Zoznam bude obsahovať poradie zoradených podľa celkového počtu
získaných bodov pri prijímacom konaní. Identifikačným údajom uchádzača v zozname je posledné
štvorčíslie jeho rodného čísla.

..........................................
PaedDr. Alena Paulová
riaditeľka školy
V Banskej Bystrici 30. apríla 2020

