KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
pre školský rok 2020/2021
7902 J 74 – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU
Počet otváraných tried: 1

Počet prijímaných študentov: 31

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, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z.
z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal Rozhodnutie o termínoch, organizácii
a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v
školskom roku 2019/2020 a určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie
v stredných školách.
V školskom roku 2020/2021 prijmeme do 1. ročníka bilingválneho štúdia v anglickom jazyku 31
žiakov na základe týchto kritérií:
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy,
ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2020.
Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves do 28.
februára 2020. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú
školu v uvedenom termíne.
Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí podali Prihlášku na SŠ. Pri podaní prihlášky
poštou rozhoduje dátum na pečiatke pošty. 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.
Prijatý môže byť iba ten študent, ktorý :






v školskom roku 2019/2020 úspešne ukončí 8. alebo 9. ročník základnej školy,
úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a
nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným
plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným
zameraním, na konci druhého polroku siedmeho ročníka a na konci prvého polroku ôsmeho
ročníka horší ako 2,0,
úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a nemá priemerný
prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre
druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na
konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako
2,0.

Do celkového počtu bodov na prijímacom konaní budú započítané:

1. Zohľadnenie študijných výsledkov:
Za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené preferenčné body:
 žiakovi 8. ročníka za prospech na konci 7. ročníka a prvý polrok 8. ročníka,
 žiakovi 9. ročníka za prospech na konci 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka
za nasledovné predmety:
1.1 povinné predmety:
 slovenský jazyk a literatúra,
 matematika.
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.
1.2 doplnkové predmety:
 dejepis,
 geografia,
 biológia,
 chémia,
 fyzika.
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka.

2. Prospech

 žiakovi 8. ročníka za prospech výborný zo všetkých predmetov na konci 7., 6. a 5. ročníka,
 žiakovi 9. ročníka za prospech výborný zo všetkých predmetov na konci 8., 7. a 6. ročníka
sa započíta do celkového hodnotenia 5 bodov za každý školský rok.

3. Predmetové olympiády organizované MŠVVaŠSR v predmetoch biológia, dejepis, fyzika,
geografia, chémia, matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, cudzí jazyk, technická
olympiáda, Pytagoriáda a Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konali počas posledných dvoch školských
rokov:
 1. – 5. miesto okresné kolo:
 1. – 5. miesto krajské kolo:
 1. – 5. miesto celoslov. a medzinárodné kolo:
Maximálny počet bodov v tomto kritériu je 10 bodov.

5/4/3/2/1 b
5/4/3/2/1 b
10/9/8/7/6 b

4. Vlastné kritérium SŠ
Za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené preferenčné body:
 žiakovi 8. ročníka za prospech na konci 7. ročníka a prvý polrok 8. ročníka,
 žiakovi 9. ročníka za prospech na konci 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka

z predmetu anglický jazyk.
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.
Úspešnú účasť v súťažiach je nutné doložiť overeným dokladom. Dokladá sa najvyššie umiestnenie
dosiahnuté v jednej súťaži v danom školskom roku. Umiestnenie v súťaži musí byť podložené kópiou
diplomu, ktorá sa prikladá k prihláške na SŠ. Doklad/diplom musí obsahovať pečiatku príslušnej
organizácie a podpis zodpovedného pracovníka.

Riaditeľka školy prijme do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 uchádzačov, ktorí boli
klasifikovaní zo správania stupňom 1 - veľmi dobré a v celkovom poradí uchádzačov sa
umiestnia na 1. - 31. mieste.
Celkové poradie uchádzačov sa vytvorí na základe súčtu bodov za študijné výsledky, za prospech, za
umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach a za študijné výsledky z predmetu anglický
jazyk.
Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.
Pri rovnosti bodov budú uplatnené nasledovné kritériá:






uchádzači so zdravotným znevýhodnením (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je
zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;
vyšší počet bodov za bod č. 4 – Vlastné kritérium SŠ – anglický jazyk,
vyšší počet bodov za bod č. 3 – Predmetové olympiády,
vyšší počet bodov za bod č. 1 – Povinné predmety – matematika,
vyšší počet bodov za bod č. 1 – Povinné predmety – slovenský jazyk a literatúra.

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 15.mája 2020 na web stránke školy.
Záverečné ustanovenia
V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní miesto (napr.
z dôvodu zaslania Záväzného potvrdenia o nenastúpení na štúdiu na SŠ), riaditeľka školy v rámci
odvolacieho konania príjme uchádzača, ktorý vyhovel prijímaciemu konaniu a je v celkovom poradí
neprijatých uchádzačov umiestnený najvyššie.

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.).
Kritériá prejednané a schválené na Pedagogickej rade dňa 4. mája 2020.

V Spišskej Novej Vsi, 04.05.2020

PaedDr. Ingeborg Skalská
riaditeľka školy

