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                                          SPOJENÁ  KATOLÍCKA  ŠKOLA  V  NITRE 
 

        Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka  
Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v školskom roku 2018/2019  

 
1. V školskom roku 2018/2019 otvárame 1 triedu bilingválneho štúdia 7902J 74 s druhým vyučovacím 

jazykom nemeckým s počtom najviac 30 žiakov. 
 
2. Do bilingválnej triedy sa v zmysle platnej legislatívy môžu hlásiť žiaci 8. ročníka ZŠ alebo žiaci 9. 

ročníka ZŠ. Žiaci tercie a kvarty osemročného gymnázia môžu byť prijatí iba formou prestupu na základe 
žiadosti rodičov a po vykonaní rozdielových skúšok. 

      Do prvého ročníka bilingválnej triedy môžu byť prijatí iba žiaci, ktorí v posledných dvoch ročníkoch 
štúdia na ZŠ nemali zníženú známku zo správania.   

   Znalosť základov nemčiny nie je podmienkou prijatia! 
 
3. Všetci uchádzači budú robiť talentové prijímacie skúšky: 

• test na overenie schopností žiakov študovať cudzí jazyk – 60 min. 
test z katolíckeho náboženstva – 20 min. (žiaci, ktorí mali na ZŠ klasifikovaný predmet náboženstvo, 
resp. náboženská výchova v 7-9 ročníku, resp. v 6-8, tento test nerobia) 

• Samostatné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky nebudú, úlohy z jazykových 
schopností a logického myslenia budú zahrnuté v teste na overenie schopností. 

    V teste sa nebudú overovať vedomosti z nemeckého jazyka! 
 
    Tento bod platí v plnom význame i pre rozdielové skúšky  žiakov 8-ročného štúdia na gymnáziu. 
                         
4. Uchádzači o bilingválne štúdium podávajú prihlášku riaditeľovi ZŠ do 20. februára 2018, riaditeľ doručí 

prihlášku na gymnázium najneskôr do 28. februára 2018. 
 

     Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne stanovenom odborom školstva OÚ v Nitre, pre našu školu 

je to termín: 27.marec 2018 o 10,00 hod.    
 
5. Kritériá pre prijatie na bilingválne štúdium: 

a) Výsledky testu na overenie schopností žiakov študovať cudzí jazyk  
       – max. 50 bodov 
 

b) Výsledky testu z katolíckeho náboženstva – max. 10 bodov 
        

c) Prospech žiaka na základnej škole – priemer známok na konci 7. ročníka a na polrok 8. ročníka, resp. 
na konci 8. ročníka a na polrok 9. ročníka – max. 10 bodov za každý ročník (teda spolu max. 20 bodov) 
podľa tabuľky: 

 
 
 
 
 
 
 

    

Priemer známok Počet bodov 
do 1,20 10 

1,21 – 1,30 9 
1,31 – 1,40 8 
1,41 – 1,50 7 
1,51 – 1,60 6 

Priemer známok Počet bodov 
1,61 – 1,70 5 
1,71 – 1,80 4 
1,81 – 1,90 3 
1,91 – 1,99 2 
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  Do priemeru sa nezarátavajú známky z výchovných predmetov! 
 
 
    d) Výsledky súťaží a predmetových olympiád garantovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (okrem športových súťaží) – max. 20 bodov podľa tabuľky: 
 
 
 
                    
 
 
 
     Započítava sa najlepšie umiestnenie v danom predmete.                 
     Umiestnenie musí byť preukázané originálom diplomu, resp. jeho notársky overenou fotokópiou priloženou 

k prihláške. 
 
6. Prijatí budú žiaci, ktorí úspešne absolvovali talentové skúšky na základe celkového poradia podľa súčtu 

bodov - max. počet bodov je 100. Výsledky budú zverejnené na druhý deň po talentových prijímacích 
skúškach. Prijatí žiaci sa musia zapísať na sekretariáte školy najneskôr do 3 dní od zverejnenia 
výsledkov skúšok! 

 
7. V prípade rovnosti bodov sa zohľadňuje: 

• zdravotná spôsobilosť žiaka 
• navštevovanie cirkevnej školy 
• angažovanosť v miestnych cirkevných spoločenstvách 
• výsledky v teste na overenie schopností študovať cudzí jazyk 
• výsledok koncoročnej klasifikácie v šiestom, resp. siedmom ročníku ZŠ 

 
 8.   Nutnou podmienkou prijatia je písomný súhlas rodičov i žiaka s výchovou a vzdelávaním v duchu  
     katolíckej viery a morálky! 
 
 9.   V zmysle štatútu gymnázia prijíma zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre do každej  prvej triedy troch    
       žiakov, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia, na základe  vlastných kritérií. 
 
10.  Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí možno podať v zákonnej lehote na Diecézny školský úrad  
       v Nitre prostredníctvom riaditeľa gymnázia. 
   
 

V prípade záujmu môžete získať podrobnejšie informácie na sekretariáte školy 
resp. na telefónnom čísle 037 / 652 66 21 alebo na internetovej stránke www.gcm.sk. 
 
 

Deň otvorených dverí bude na našej škole 7. decembra 2017. 
 
Vyprosujeme Vám všetkým hojnosť Božích milostí pri štúdiu i rozhodovaní a tešíme sa na Vás v spoločenstve 

nášho gymnázia. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., v.r. 
                                                                                                                                riaditeľ školy 

Počet bodov Okresné, obvodné, 
dekanátne kolá 

Krajské, diecézne 
kolá 

Celoštátne kolá 

1. – 3. miesto 3 7 10 
Úspešný riešiteľ 1 3 5 

http://www.gcm.sk

