Gymnázium, Štúrova16, 937 01 Ţeliezovce
Podmienky a kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok
2018/2019
V súlade so zákonom Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na základe schváleného počtu tried pre prijímacie konanie v školskom
roku 2018/2019, VZN NSK č. .../2017, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.08.2017
stanovujem nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného štúdia
na Gymnáziu, Štúrova 16 v Ţeliezovciach pre školský rok 2018/2019.
ŠTÚDIUM ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO POGRAMU V GYMNÁZIU
V školskom roku 2018/2019 sa na tunajšej škole otvára jedna trieda prvého ročníka
štvorročného vzdelávacieho programu riadneho denného štúdia - všeobecné zameranie 7902 J
gymnázium.
Do jednej triedy prvého ročníka moţno prijať najviac 25 uchádzačov, ktorí získali niţšie
stredné vzdelanie ( 25 ţiakov 9. ročníka základných škôl.).
Termín konania prijímacej skúšky : 14. máj 2018, 17. máj 2018
Termín prijímacej skúšky v ďalšom termíne : 19. jún 2018
KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA NA VZDELÁVANIE
Do prvého ročníka štvorročného gymnaziálneho vzdelávacieho programu môţe v školskom
roku 2018/2019 byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) získal niţšie stredné vzdelanie,
b) splnil podmienky prijímacieho konania,
c) nie je ţiakom inej strednej školy.
Všetci uchádzači o štúdium musia mať riadne zaevidovanú prihlášku na tunajšej škole.
Uchádzač alebo zákonný zástupca ţiaka podáva prihlášku na štúdium na tlačive schválenom
MŠVVaŠ SR. Neúčasť uchádzača na prijímacej skúške je zákonný zástupca uchádzača
povinný oznámiť a dokladovať riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky,

pred začatím konania prijímacej skúšky. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie
skúšky najneskôr päť dní pred termínom prijímacej skúšky.
Prijímacie skúšky do prvého ročníka sa uskutočnia formou písomných testov zo slovenského
jazyka a literatúry a matematiky, zameraných na logické a tvorivé myslenie, v rozsahu
učebnej látky základnej školy, podľa aktuálnych učebných osnov. Poradie úspešnosti v
prijímacom konaní stanovia výsledky písomných testov, výsledky získané v celoplošnom
testovaní ţiakov deviateho ročníka základnej školy v predmetoch slovenský jazyk a literatúra
a matematika, priemerný študijný prospech v prvom polroku 9. ročníka základnej školy a
účasť v predmetových olympiádach a súťaţiach okresného, krajského a národného kola ( 1. 3. miesto ). Potvrdenie o dosiahnutých výsledkoch v predmetových olympiádach a súťaţiach
predloţí uchádzač spolu s prihláškou na štúdium na strednej škole. Do prvého ročníka
štvorročného vzdelávacieho programu gymnaziálneho štúdia budú prijatí uchádzači, ktorí
dosiahnu najvyšší počet moţných získaných bodov. Uchádzač o štúdium úspešne vykonal
prijímaciu skúšku, ak dosiahol v kaţdom profilovom predmete v písomnej skúške najmenej
50 bodov a celkovým súčtom získaných bodov sa umiestnil do 25. miesta vrátane. Neúspešný
je uchádzač, ktorý aspoň v jednom z profilových predmetov získal na prijímacej skúške 49
bodov alebo menej alebo ktorý sa súčtom získaných bodov neumiestnil do 25. miesta vrátane.
Celkový počet bodov získaný v prijímacom konaní bude u kaţdého uchádzača tvoriť súčet
všetkých získaných bodov.
Pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením sa výsledok prijímacej skúšky určí s prihliadnutím
na ich zdravotné znevýhodnenie.
V prípade nenaplneného počtu miest pre ţiakov, ktorých moţno prijať do prvého ročníka sa
prijímacie skúšky uskutočnia v ďalšom termíne. Riaditeľ gymnázia toto rozhodnutie zverejní
najneskôr do 6. júna 2018. Prijímacia skúška v ďalšom termíne sa uskutoční 19. júna 2018.
KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA NA VZDELÁVANIE BEZ PRIJÍMACEJ
SKÚŠKY
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnaziálneho štúdia budú prijatí
bez overovania vedomostí, t.j. bez vykonania prijímacej skúšky uchádzači, ktorí v
celoslovenskom testovaní ţiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v kaţdom
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. O prijatí ţiaka bez prijímacej skúšky
rozhodne riaditeľ školy a odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok najneskôr sedem
dní pre termínom konania prijímacej skúšky.

POSTUP PRI STANOVENÍ PORADIA PRIJATÝCH A NEPRIJATÝCH ŢIAKOV
Pre stanovenie poradia prijatých a neprijatých ţiakov, sa stanovuje tento postup:
1. Poradie úspešnosti v prijímacom konaní ovplyvňuje :
a) Výsledky písomných testov v predmete slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Písomné testy sa z oboch predmetov prijímacej skúšky hodnotia bodmi v rozsahu:
matematika - 100 bodov
slovenský jazyk a literatúra - 100 bodov
b) Výsledok v celoslovenskom testovaní ţiakov deviateho ročníka základnej školy 2018
zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, pričom kaţdé dosiahnuté percento
predstavuje 1 bod, t.j. maximálny moţný počet bodov za celoslovenské testovanie
ţiakov deviateho ročníka základnej školy 2018 je 200 bodov
c) Študijný priemer známok v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk,
dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia v 1. polroku 9. ročníka
základnej školy nasledovne:
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d) Výsledky súťaţí a predmetových olympiád :
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Umiestnenie v súťaţi a predmetovej olympiáde musí byť dokladované diplomom alebo
osvedčením o umiestnení. Započítava sa najvyššie umiestnenie v jednom z kôl v danom
predmete.
2. V prípade rovnosti počtu bodov dvoch, či viacerých uchádzačov, budú postupne uplatnené
nasledovné kritériá a riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý :
a) má zmenenú pracovnú schopnosť ( podľa rozhodnutia posudkovej komisie )
b) dosiahol vyšší počet bodov v v písomnom teste zo slovenského jazyka a literatúry
c) dosiahol v celoslovenskom testovaní ţiakov deviateho ročníka základnej školy 2018
vyššiu úspešnosť
d) má kvalitatívne lepší priemer známok v 8. a 9. ročníku ZŠ.
V prípade rovnosti počtu bodov dvoch či viacerých uchádzačov, aj napriek uplatneniu
ukazovateľov v bodoch a - d, rozhodne o určení poradia prijímacia komisia, pričom prihliada
aj na zdravotnú spôsobilosť uchádzača.
O prijatí uchádzača na gymnázium rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho
konania. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.
Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených
podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne, resp.
neúspešne. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, odošle riaditeľ školy rozhodnutie o
prijatí najneskôr do troch dní a zároveň mu oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na

štúdium. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o
prijatí na štúdium na školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.
Pri zápise predloţí zákonný zástupca zápisný lístok a preukaz totoţnosti. Účasťou na zápise
ţiak potvrdí akceptáciu rozhodnutia o prijatí na štúdium a záujem o štúdium na Gymnáziu,
Štúrova 16 v Ţeliezovciach. Nezáujem o štúdium na tunajšom gymnáziu prejaví zákonný
zástupca ţiaka oznámením riaditeľovi školy, alebo neúčasťou na zápise. Ak sa uchádzač
nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v gymnáziu, je neplatné. Na
uvoľnené miesto vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v
poradí, ktorý splnil kritériá prijatia. S doručením rozhodnutia zákonnému zástupcovi takto
prijatého ţiaka riaditeľ školy oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
O prijatí uchádzača na gymnázium bez vykonanie prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy
na základe výsledkov prijímacieho konania a odošle rozhodnutia o prijatí ţiaka bez prijímacej
skúšky v zmysle platnej legislatívy najneskôr sedem dní pred termínom konania prijímacích
skúšok.
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môţe uchádzač alebo zákonný
zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
Podmienky a kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia, Štúrova 16, Ţeliezovce
pre školský rok 2018/2019 boli prerokované dňa 28.08.2017 na pedagogickej rade školy.

V Ţeliezovciach 28.08.2017

Mgr. Milan Bukoven
riaditeľ školy

