
 

 

 
 

K R I T É R I Á  
pre prijímacie konanie na štúdium na Súkromnej strednej športovej škole, 

SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice do 1. ročníka  
štvorročnej formy štúdia pre školský rok 2020/2021 

 
Rozhodnutie 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“), ktorým  
určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách 
takto: 

 

Riaditeľ školy na základe rozhodnutia Ministra školstva, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, 

dňa 5.5.2020 (online cez aplikáciu Teams), určuje nasledovné kritéria pre prijímanie uchádzačov do 

1. ročníka štvorročnej formy štúdia v školskom roku 2020/2021: 

 

I. Študijné odbory: 
 

a) Športové gymnázium 7451 J. Tento študijný odbor kladie na športovo nadaných 
študentov nároky zvládnuť gymnaziálne učivo zároveň s ich tréningovým procesom.  

 
Počet tried: 1 

Štvorročná forma štúdia 

Počet prijímaných žiakov: 9  

b) Športový manažment 7471 M. Tento študijný odbor ponúka vzdelávanie 
študentom so športovým nadaním pre výkon povolania odborných činností 
v športe. 

Počet tried: 1 

Štvorročná forma štúdia 

Počet prijímaných žiakov: 9 

II. Termíny: Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 

v študijných odboroch našej školy sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 



 

 

 



 

 

 
 

III. Kritériá prijatia: 

 
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 (resp. v prípade 

žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie 

z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

o alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 

a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 

1.2. Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

prvý profilový predmet:      Telesná výchova 

 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

prvý doplnkový predmet:     Biológia 

druhý doplnkový predmet:              Správanie 
 
 

 

 



 

 

 
2. PROSPECH 

 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. 

ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 

5 bodov za každý školský rok.  

 
 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ  

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 

〈0; 100〉 bodov. 

 

3.1.  Športová súťaž alebo športová výkonnosť (0-100): 

 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie 

strednej školy.  

• Absolvované súťaže  

• Diplomy a úspechy vo svojom športe 

 

3.2   Celonárodné a medzinárodné umiestnenia (0-100): 

 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia 

podľa profilácie strednej školy. V kolektívnych športoch a vybraných individuálnych športoch 

– kritérium pridelenia bodov podľa súťaže  
 

• Národný rebríček (individuálny šport) 

• Medzinárodný rebríček (individuálne športy) 

 

3.3.  Vlastné kritérium strednej školy (0-100): 

 

• Registrácia v športových organizáciách 



 

 

 

 4.     V prípade rovnosti bodov, 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 za bod č. 3 - Ďalšie kritériá,  

c/ dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy. 

     

Umiestenie uchádzačov bude zverejnené v stanovenom termíne na webovej stránke školy a každému 

úspešnému uchádzačovi bude poštou zaslané „Rozhodnutie o prijatí“. 

 
 
 
 
 

v Trenčianskych Tepliciach, dňa 6.5.2020 

 

 

Mgr. Marián Janák, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

príloha č.1 – prideľovanie bodov  


