
 

Gymnázium Martina Kukučína  
 Clementisova 1166, 050 01 Revúca 

 

Kritériá 
pre prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného štúdia  

v školskom roku 2020/2021 
 

Prijímacie konanie sa koná v zmysle  zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Podľa § 161k zákona 245/2008 Z.z.  
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob 

ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Podľa §150 ods.8 pís.c zákona 245/2008 

Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu90a) alebo ak v období školského 

vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie 

detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť o iných 

termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch podávania žiadostí o 

prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov. 

 

Prihlášky na štúdium do Prímy je potrebné zaslať do 15. mája 2020. V zmysle školského 

zákona je gymnázium s osemročným programom strednou školou a preto preň platí termín 

podania prihlášky do 15. máj 2020 ako aj pre ostatné stredné školy. 

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná 

od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania 

na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví 

samostatné rozhodnutie ministra školstva vedy výskumu a športu. 
 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

1.    Počet tried prímy:                                                                                       1 

2. Maximálny počet žiakov, ktorých možno do prímy prijať :                      17 

 

Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok, bude zverejnené podľa pokynov ministra 

školstva vedy výskumu a športu .  

 

 V Revúcej 4. mája 2020                                                

 

 

     Mgr.  Igor BARAN 

                       riaditeľ školy  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20200425.html#poznamky.poznamka-90a

