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Kritériá prijímacieho konania na
denné štvorročné štúdium

Školský rok
Študijný odbor
Druh štúdia
Počet tried 1. ročníka
Počet žiakov 1. ročníka

2018/2019

7902 J gymnázium
denné štvorročné štúdium
1 trieda všeobecného zamerania
28
1. kolo
2. kolo
Termíny prijímacej skúšky
1. termín: 14. máj 2018
19. jún 2018
2. termín: 17. máj 2018
Forma prijímacej skúšky
písomná (test)
slovenský jazyk a literatúra
Profilové predmety prijímacej skúšky
matematika
Čas trvania prijímacej skúšky
60 minút pre každý profilový predmet

Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka štvorročného štúdia je:
• riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole do 20. apríla 2018,
• úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

Kritériá na prijatie žiakov bez konania prijímacej skúšky:
Bez konania prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom
testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018 dosiahli zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky úspešnosť
najmenej 90% samostatne z každého predmetu.

Kritériá na prijatie žiakov na základe konania prijímacej skúšky:
Prijímacie skúšky budú konať žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018
zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky úspešnosť menej ako 90% samostatne z každého predmetu.
Písomné prijímacie skúšky budú konať písomne zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, pričom ich
obsah a rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardami Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov:
1) za výsledky písomných prijímacích skúšok získa žiak maximálne 50 bodov:
Test z profilového predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika

BODY
maximálne
25
25

Žiak vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak v každom predmete získal minimálne 7 bodov.

2) za priemerný prospech žiaka na ZŠ získa žiak maximálne 50 bodov:
Priemerný prospech
(koncoročná známka žiaka v 6., 7. a 8. ročníku BODY
a priemerná polročná známka v 9. ročníku ZŠ)
1,00 – 1,10
50
1,11 – 1,20
46
1,21 – 1,30
42
1,31 – 1,40
38
1,41 – 1,50
34
1,51 – 1,60
30
1,61 – 1,70
26
1,71 – 1,80
22
1,81 – 1,90
18
1,91 – 2,00
14
nad 2,01
10
3) za body z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ T9-2018 zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky získa žiak maximálne 40 bodov:
Percentuálna
úspešnosť
100 – 80 %
79 – 70 %
69 – 60 %
59 – 50 %
menej ako 50 %

BODY
slovenský jazyk
matematika
a literatúra
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0

Žiaci, ktorí študovali v zahraničí a nevykonali celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018, absolvujú
pohovor s odbornou komisiou z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu matematika. Budú im
pridelené body v rozpätí od 0 do 20.
4) za umiestnenia v súťažiach v šk. roku 2016/2017 a 2017/2018 získa žiak sumárne maximálne 30 bodov:
Kolo
celoštátne
krajské
okresné

BODY
za 1. až 3. miesto v súťažiach
10
6
3

Umiestnenie za 1., 2. a 3. miesto v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole vedomostných súťaží:
olympiáda (matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická, zo slovenského jazyka, z cudzích jazykov,
biblická), Pytagoriáda a iné vedomostné súťaže. Započítava sa najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej
súťaže. Kópiu dokladu o úspešnosti overenú riaditeľom ZŠ alebo CVČ je potrebné priložiť k prihláške.
V prípade rovnosti bodov majú pri prijatí prednosť žiaci, ktorí:
• sú obojstrannými sirotami, polosirotami a žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou,
• získali väčší počet bodov za priemerný prospech,
• získali väčší počet bodov v celoslovenskom T9-2018 zo slovenského jazyka a literatúry,
• získali väčší počet bodov v celoslovenskom T9-2018 v z matematiky, v prípade rovnosti bodov zo sl. jazyka,
• získali väčší počet bodov na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry,
• získali väčší počet bodov na prijímacej skúške z matematiky, v prípade rovnosti bodov zo slov. jazyka,
• získali umiestnenie v umeleckých a športových súťažiach.

Priebeh prijímacieho konania
•

Každému žiakovi sa podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pridelí kód, pod ktorým sa bude
nachádzať vo výsledkovej listine prijatia, či neprijatia na štúdium.

•

Priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy, ktorá po posúdení
všetkých prihlášok a následnom pridelení bodov zoradí všetkých uchádzačov o štvorročné štúdium prihlásených
na 1. termín a 2. termín prijímacích skúšok do poradia, ktoré vytvorí na základe súčtu bodov vyplývajúcich
z uvedených kritérií a zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov.

•

Rozhodnutia o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky zašle škola v zmysle platnej legislatívy najneskôr 10 dní pred
termínom konania prijímacích skúšok.

•

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľ školy v rozhodnutí o prijatí na štúdium termín, miesto a
spôsob zápisu na štúdium. Zákonný zástupca žiaka svojim podpisom v zápisnom lístku potvrdí nástup svojho
dieťaťa do 1. ročníka denného štvorročného štúdia. Zápisný lístok vydaný základnou školou prinesie zákonný
zástupca žiaka so sebou a škola si ho ponechá. V prípade, ak je uchádzač prijatý aj na ďalšiu školu, uvedenú
v prihláške, a uprednostní štúdium na tejto škole, zápis na Gymnáziu v Sobranciach zruší, vyzdvihne si zápisný
lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa znova zapíše. (Rovnaký postup platí aj v opačnom prípade, ak
žiak uprednostní Gymnázium v Sobranciach pred inou strednou školou).

•

Nezáujem o štúdium na tunajšom gymnáziu prejaví zákonný zástupca žiaka oznámením riaditeľovi školy alebo
neúčasťou na zápise. Ak sa uchádzač nezapíše do určeného termínu, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý
na štúdium v gymnáziu, je podľa § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. neplatné. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľ
školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijatia.

•

Ak sa nenaplní požadovaný stav v 1. kole, bude sa v prijímacom konaní pokračovať v 2. kole. Kritériá pre prijatie
uchádzačov v 2. kole sú zhodné s kritériami pre 1. kolo.

•

Neprijatí žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia, môžu podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. podať
odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľovi Gymnázia, Kpt. Nálepku 6, Sobrance v lehote do 5 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia.

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa 7. 3. 2018 a na rade školy dňa 21. 3. 2018
a sú zverejnené na webovej stránke školy www.gsobrance.edupage.sk.
V Sobranciach dňa 22. 3. 2018

Mgr. Marián Mižák
riaditeľ

