Gymnáá zium, Veľkáá okruzž náá 22, ŽŽ iliná

Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka denného štúdia
na školský rok 2019/2020 – 1. kolo
V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní
v pedagogickej rade školy dňa 28.01.2019 riaditeľka školy určuje nasledovné kritériá na prijímacie
skúšky:
1. Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 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.
2. Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonne stanovenom termíne podali
riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu.
3. Písomné prijímacie skúšky v prvom kole sa konajú v dvoch termínoch:
 1. termín – 13. máj 2019 o 8.00 hod. (pondelok),
 2. termín – 16. máj 2019 o 8.00 hod. (štvrtok).
Z organizačných dôvodov sa prijímacie skúšky v každom termíne môžu skončiť o deň neskôr,
t. j. 14. mája 2019 (utorok) alebo 17. mája 2019 (piatok).
4. Výsledky prijímacej skúšky platia pre prijatie do 1. ročníka štúdia pre školský rok 2019/2020.
5. Do prvého ročníka štúdia v školskom roku 2019/2020 prijímame 120 uchádzačov (4 triedy).
Z tohto počtu uchádzačov, v prípade záujmu prijatých žiakov, otvoríme jednu triedu s rozšíreným
vyučovaním matematiky.
6. Bez prijímacích skúšok môže byť prijatých najviac 120 uchádzačov.
7. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení číselným kódom.
8. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, určí riaditeľka
školy náhradný termín prijímacej skúšky a rezervuje mu miesto v počte uchádzačov, ktorých
prijíma do prvého ročníka. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške písomne oznámi zákonný
zástupca uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod.

Uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok
1.

Bez prijímacích skúšok budú prijímaní uchádzači, ktorých hodnotenie v celoslovenskom
testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v školskom roku 2018/2019 - Testovanie 92019 nie je horšie ako 90 percent z každého predmetu samostatne . Ak počet prihlásených
uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky v bode 1, prekročí 120, bude vytvorené poradie žiakov
na základe študijných výsledkov na konci 8. ročníka a na polročnom vysvedčení 9. ročníka
základnej školy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky, ktoré žiak študoval
v 8. - 9. ročníku, matematika, dejepis, biológia, geografia, fyzika, chémia, z výsledkov
Testovania 9-2019 a výsledkov predmetových olympiád. Prijatých bude prvých 120 žiakov. Pri
rozhodovaní o prijatí budeme vychádzať:
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a) z prospechu na konci 8. ročníka a na polročnom vysvedčení 9. ročníka základnej
školy (max. 54 bodov) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky,
ktoré žiak študoval v 8. - 9. ročníku, matematika, dejepis, biológia, geografia, fyzika,
chémia
výborný............3 body

dobrý.....................1 bod

chválitebný......2 body

iný prospech..........0 bodov

b) z výsledkov Testovanie 9-2019 pre základné školy z matematiky a slovenského
jazyka (max. 20 bodov)
100%................10 bodov

94,9% - 90%..........8 bodov

99,9% - 95%.....9 bodov
c) z výsledkov za úspešného riešiteľa od okresného kola (t.j. okresné/obvodové kolo,
krajské a vyššie kolo, celoštátne kolo) matematickej, fyzikálnej, chemickej, biologickej,
dejepisnej, geografickej (zemepisnej) olympiády, olympiády v cudzích jazykoch
(anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky) a slovenského jazyka v priebehu 8.
a 9. ročníka ZŠ. V olympiáde z daného predmetu sa hodnotí len jeden (lepší) výsledok
v každom ročníku nasledovne:

2.

1. miesto..........10 bodov,

4. - 6. miesto.........4 body,

2. miesto..........8 bodov,

7. - 10. miesto.......2 body,

3. miesto..........6 bodov,

11. - 15. miesto.....1 bod

Potvrdenie o olympiádach a súťažiach od organizátora súťaže (nie diplomy) s uvedením
úspešný riešiteľ a celkové umiestnenie v súťaži pripoja uchádzači k prihláške. Potvrdenia
o súťažiach ostávajú na archiváciu v škole.

Uchádzači prijímaní na základe prijímacích skúšok
1. Uchádzači, ktorí nebudú prijatí bez prijímacích skúšok, konajú prijímacie skúšky písomnou formou
zo slovenského jazyka a literatúry (gramatika, sloh, teória literatúry) a matematiky (riešenie úloh)
v rozsahu učiva základnej školy. Písomná skúška z každého predmetu trvá 60 min.
2. Uchádzač úspešne vykoná písomnú prijímaciu skúšku, keď získa
zo slovenského jazyka a literatúry..................aspoň 6 bodov
z matematiky..................................................aspoň 6 bodov
3. Pri rozhodovaní o prijatí budeme vychádzať
a) z výsledku písomnej prijímacej skúšky (max. 60 bodov)
zo slovenského jazyka a literatúry....................max. 30 bodov
z matematiky....................................................max. 30 bodov
b) z prospechu z profilových predmetov - MAT, SJL (max. 24 bodov) uchádzača pri
koncoročnej klasifikácii 8. ročníka a polročnej klasifikácii 9. ročníka štúdia na ZŠ
výborný....................6 bodov

dobrý.....................2 body

chválitebný..............5 bodov

iný prospech..........0 bodov
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c) z výsledkov za úspešného riešiteľa od okresného kola (t.j. okresné/obvodové kolo, krajské
a vyššie kolo, celoštátne kolo) matematickej, fyzikálnej, chemickej, biologickej, dejepisnej,
geografickej (zemepisnej) olympiády, olympiády v cudzích jazykoch (anglický, francúzsky,
nemecký, ruský a španielsky) a slovenského jazyka v priebehu 8. a 9. ročníka ZŠ.
V olympiáde z daného predmetu sa hodnotí len jeden /lepší/ výsledok v každom ročníku
nasledovne:
1. miesto..................10 bodov,

4. - 6. miesto..............4 body,

2. miesto..................8 bodov,

7. - 10. miesto............2 body,

3. miesto..................6 bodov,

11. - 15. miesto..........1 bod.

d) z výsledkov Testovania 9-2019 pre základné školy z matematiky a slovenského jazyka
(max. 24 bodov)
100% - 95%..............12 bodov

64,9% - 60%..........5 bodov

94,9% - 90%.............11 bodov

59,9% - 55%..........4 body

89,9% - 85%.............10 bodov

54,9% - 50%..........3 body

84,9% - 80%.............9 bodov

49,9% - 45%..........2 body

79,9% - 75%.............8 bodov

44,9% - 40%..........1 bod

74,9% - 70%.............7 bodov

39,9% - 0%............0 bodov

69,9% - 65%.............6 bodov
Ak sa žiak nezúčastnil Testovania 9-2019 – nezíska žiaden bod.
4. Potvrdenie o olympiádach a súťažiach od organizátora súťaže (nie diplomy) s uvedením
úspešný riešiteľ a celkové umiestnenie v súťaži pripoja uchádzači k prihláške alebo prinesú
najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Potvrdenia o súťažiach ostávajú na archiváciu v škole.
5. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov uchádzačmi budeme zohľadňovať:
a) rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou,
b) dosiahnutie vyššieho súčtu bodov z písomných prijímacích skúšok,
c) dosiahnutie vyššieho súčtu percent za Testovanie 9-2019,
d) prospech uchádzača na ZŠ (od 8. ročníka po 9. ročník ZŠ) bez výchovných predmetov,
e) prospech uchádzača na ZŠ (od 6. ročníka po 7. ročník ZŠ) bez výchovných predmetov.

Ďalšie informácie, dôležité dátumy
Uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok
1. Riaditeľka školy odošle rozhodnutia o prijatí žiakov prijatých bez prijímacích skúšok po zverejnení
výsledkov Testovania 9 -2019 do 3. mája 2019.
2. Zápis prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 7. a 9.mája 2019
od 13.30 – 15.00 hod. v učebni na I. poschodí hlavnej budovy.
3. Zápisu prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný
zástupca. Na zápis prinesú zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola. Uchádzač
nahlási jazyk, ktorý chce študovať (francúzsky, nemecký, ruský a španielsky), voľbu štúdia
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v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova (aké náboženstvo) a záujem o štúdium
v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky.
Zápisný lístok zostáva na strednej škole, na ktorú sa žiak zapíše.

Uchádzači prijímaní na základe prijímacích skúšok
1. Riaditeľka školy zverejní zoznam kódov jednotlivých uchádzačov na výveske školy a webovej
stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 21. mája 2019. Zoznam obsahuje poradie
uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov
získaných na prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne
alebo neúspešne.
2. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov dňa 22. mája 2019 v čase od 13.00 – 15.00 hod. a 23.
mája 2019 v čase od 13.00 – 15.00 hod. v kancelárii tajomníčky školy, prípadne v pridelenej
učebni.
3. Riaditeľka školy na požiadanie umožní dňa 23. mája 2019 v čase od 13.30 – 15.00 hod. nazrieť do
písomných prác uchádzača jeho zákonnému zástupcovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje predmet
prijímacej skúšky v základnej škole.
4. Zákonný zástupca uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium
prostredníctvom školy do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní uchádzača rozhodne
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.
5. Riaditeľka školy zverejní informáciu o konaní, resp. nekonaní druhého kola prijímacích skúšok do
6. júna 2019.
V deň zápisu žiak nahlási:
a) druhý cudzí jazyk, ktorý by chcel na škole študovať (francúzsky, nemecký, ruský a španielsky).
Štúdium anglického jazyka je povinné.
b) voľbu štúdia jedného predmetu v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova (aké
náboženstvo). Predmet sa študuje v 1. a 2. ročníku.
c) záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky.
Ak uchádzač bude prijatý na štúdium a nebude možnosť zaradiť ho do triedy so štúdiom druhého
cudzieho jazyka, ktorý si zvolil, potom na základe návrhu riaditeľky školy bude zaradený na štúdium
iného cudzieho jazyka.

V Žiline dňa 28.01.2019
..................................................
Mgr. Adriana Randíková
riaditeľka školy

