Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves

KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
pre školský rok 2023/2024
7902 J – GYMNÁZIUM – OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Počet otváraných tried: ???
Počet prijímaných študentov: ???
Informácie o počte tried a počte žiakov budú doplnené po prerokovaní v PR školy, po vyjadrení Rady
školy a so súhlasom zriaďovateľa (do 31.3.2023).
Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 a s § 105 zákona č. 245/2008 Z. z. 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a doplnkov.
V školskom roku 2023/2024 prijmeme do 1. ročníka osemročného štúdia ??? žiakov na základe
týchto kritérií:
Podanie Prihlášky na strednú školu.
Elektronicky: zákonný zástupca odošle vyplnenú prihlášku prostredníctvom školského informačného
systému najneskôr do 14. marca 2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. Riaditeľ základnej
školy
prihlášku
elektronicky
potvrdí
bezodkladne
tak,
aby
zákonný
zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2023 na Gymnázium,
Javorová 16, Spišská Nová Ves.
V listinnej podobe: zákonný zástupca vyplní Prihlášku na SŠ na tlačive 056 MŠVVaŠ SR. Tlačivo je
zverejnené na web stránke školy. Podpísanú prihlášku riaditeľom základnej školy a oboma zákonnými
zástupcami žiaka podá zákonný zástupca poštou alebo osobne do 20. marca 2023 na Gymnázium,
Javorová 16, Spišská Nová Ves. Pri podaní prihlášky poštou rozhoduje dátum na pečiatke pošty.
Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne a správne
vyplnená, potvrdená základnou školou a podaná v stanovenom termíne. Uchádzač so zdravotným
znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor
výchovy a vzdelávania.
Prihláška na vzdelávanie musí obsahovať tieto osobné údaje:
 meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
 meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt oboch zákonných zástupcov,
 vo vlastnom záujme odporúčame zákonným zástupcom uviesť na prihlášku svoje mobilné
telefónne číslo a mailovú adresu.
Prijímacie skúšky budú konať všetci prihlásení žiaci.
Prijatí môžu byť iba tí žiaci, ktorí :



v školskom roku 2022/2023 úspešne ukončia 5. ročník základnej školy,
vykonajú úspešne prijímacie skúšky z predmetov slovenský
a matematika.

jazyk

a literatúra

Termín prijímacej skúšky:
V súlade s § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 s účinnosťou
od 1. 1. 2022 nasledovne:
I. termín:
II. termín:

2. máj 2023 alebo 3. máj 2023
9. máj 2023 alebo 10. máj 2023

Zákonnému zástupcovi uchádzača zašleme Pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 5 dní pred
termínom konania prijímacích skúšok.
Prijímacia skúška pozostáva z:
1. overenia vedomostí zo slovenského jazyka .............................. 50 bodov
2. overenia vedomostí z matematiky............................................. 50 bodov
Spolu: ..................................................................................max. 100 bodov
Obsah a rozsah testu zo slovenského jazyka a literatúry korešpondujú so vzdelávacím štandardom ŠVP
pre ZŠ – ISCED 2, obsah 1. – 5. ročník ZŠ:
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/sjl_nsv_2014.pdf
Obsah a rozsah testu z matematiky korešpondujú so vzdelávacím štandardom ŠVP pre ZŠ – ISCED 2,
obsah 1. – 5. ročník ZŠ:
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/matematika_nsv_2014.pdf
UCHÁDZAČ ÚSPEŠNE VYKONÁ PRIJÍMACIU SKÚŠKU, AK Z KAŽDÉHO Z TESTOV
ZÍSKA MINIMÁLNE 18 BODOV.
Doplňujúce kritériá:
A: Body za prospech v polročnej klasifikácii v 5. ročníku podľa nasledovnej tabuľky, max. 5 bodov
Priemerný prospech sa počíta z povinne klasifikovaných predmetov (okrem výchovných predmetov)
hodnotených známkou.
Dosiahnutý priemer
1,00 – 1,20
1,21 – 1,40
1,41 – 1,60
1,61 – 1,80

Počet bodov
5
4
3
2

B: Body za predmetové olympiády:

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Okres
4
3
2

Kraj
8
7
6

Celoslovenské
12
11
10

C: body za umiestnenie v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín:

1. miesto
2. miesto
3. miesto
Čestné uznanie

Okres
3
2
1
1

Kraj
6
5
4
2

Celoslovenské
9
8
7
-----

D: body za získanie diplomu v Pytagoriáde:
diplom víťaza
diplom úspešného riešiteľa

Okres
5
3

Za umiestnenia v súťažiach v časti B – D môže uchádzač dostať najviac 30 bodov.
Maximálny počet bodov na výslednej listine je 135.
Úspešnú účasť v súťažiach je nutné doložiť overeným dokladom. Dokladá sa najvyššie umiestnenie
dosiahnuté v jednej súťaži v danom školskom roku. Doklad/diplom musí obsahovať pečiatku príslušnej
organizácie a podpis zodpovedného pracovníka.
Výsledkové listiny, diplomy z jednotlivých olympiád a súťaží sú zákonní zástupcovia povinní
doručiť poštou alebo e-mailom na sekretariát školy Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves do
20. marca 2023.
Pri elektronickom podaní Prihlášky na SŠ je možné pripojiť v prihláške sken potvrdeného diplomu.
Riaditeľka školy prijme do prvého ročníka v školskom roku 2023/2024 uchádzačov, ktorí úspešne
vykonajú prijímaciu skúšku, boli klasifikovaní zo správania stupňom 1 - veľmi dobré a v celkovom
poradí uchádzačov sa umiestnia na 1. - 24. mieste.
Celkové poradie uchádzačov sa vytvorí na základe súčtu bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského
jazyka a literatúry a z matematiky, za výchovno-vzdelávacie výsledky a predmetové olympiády.
Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.
Pri rovnosti bodov z prijímacích skúšok rozhoduje o poradí:
 uchádzači so zdravotným znevýhodnením (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia , § 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca
povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;
 počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúšky z matematiky,
 počet bodov dosiahnutých na prijímacej skúšky zo slovenského jazyka,
 počet bodov dosiahnutých za prospech v polročnej klasifikácii 5. ročníka ZŠ.
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský
rok 2023/2024 je 19. 5. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na web stránke školy a na vchode do
budovy školy a v tomto termíne odošleme uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
Proti rozhodnutiu riaditeľky školy sa zákonný zástupca uchádzača môže odvolať v lehote do
piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia (podľa § 68 ods. 4 Školského zákona 245/2008 Z. z.).
Riaditeľ školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších právnych noriem a o odvolaní sám rozhodnúť.
Zápis na štúdium
Zákonný zástupca najneskôr do 23. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na
vzdelávanie. Vzor potvrdenia je zverejnený na web stránke školy. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory
vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
Záverečné ustanovenia
Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania, doručí jeho zákonný
zástupca lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho konania (doklad od lekára nesmie byť
starší ako 3 dni). Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných
uchádzačov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne bude uchádzač zaradený do poradia
podľa získaných bodov.

V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní miesto, riaditeľka
školy v rámci odvolacieho konania príjme uchádzača, ktorý vyhovel prijímaciemu konaniu a je
v celkovom poradí neprijatých uchádzačov umiestnený najvyššie.
Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 9. februára 2022
a v Rade školy dňa 17. februára 2022
Zverejnené dňa 21. februára 2022

PaedDr.Ingeborg Skalská
riaditeľka školy

