Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Kritériá pre prijímacie konanie žiakov
do prvého ročníka Gymnázia Milana Rúfusa
pre školský rok 2019/2020
KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J – gymnázium
KÓD ŠKOLY NA PRIHLÁŠKU: 000160881
ZAMERANIE: všeobecné – ISCED 3A
DĹŽKA ŠTÚDIA: štvorročné štúdium

Kritériá pre prijímacie konanie
do prvého ročníka štvorročného štúdia
1.

Prijímacie konanie do prvého ročníka sa riadi zákonom 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 v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.

V školskom roku 2019/2020 plánujeme prijať 80 žiakov (3 triedy).

3.

Písomné prijímacie skúšky sa uskutočnia 13. mája 2019 - 1. termín, 16. mája 2019 – 2. termín.

4.

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky a študijných výsledkov
dosiahnutých na základnej škole do výšky plánovaného počtu žiakov (80) podľa stanovených kritérií,
ak následne úspešne ukončia 9. ročník základnej školy.

5.

Poradie žiakov sa zostaví na základe bodového hodnotenia dosiahnutého v prijímacích skúškach,
dosiahnutých študijných výsledkov na ZŠ, výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ
(T9-2019) a umiestnenia v súťažiach - viď „Postup na zostavenie poradia uchádzačov“.

6.

V zmysle § 65 ods.(4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov o prijatí žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9.
ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje
riaditeľ školy bez prijímacej skúšky a bude presunutý na začiatok poradia.

7.

Ostatní uchádzači, na ktorých sa nevzťahuje ods. 6, budú prijatí postupne podľa zostaveného poradia
tak, aby celkový počet prijatých žiakov podľa ods. 5 a ods. 6 neprekročil plánovaný počet 80
žiakov.

8.

V zmysle § 65 ods.(2) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej
skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v spolupráci so špeciálnym pedagógom.

POSTUP NA ZOSTAVENIE PORADIA UCHÁDZAČOV
1.

Poradie uchádzačov sa zostaví na základe bodového hodnotenia dosiahnutého v prijímacích
skúškach, dosiahnutých študijných výsledkov na ZŠ, výsledkov celoplošného testovania žiakov
9. ročníkov ZŠ (ďalej „T9-2019“) a umiestnenia v súťažiach nasledovne:
CELKOVÉ HODNOTENIE =
= BODY_PS + BODY_ŠTÚDIUM + BODY_T9-2019 + BODY_SÚŤAŽE

2.

Body za prijímacie skúšky: Prijímacie skúšky bude konať žiak z matematiky a zo slovenského
jazyka a literatúry vo forme písomných testov. Úlohy budú zamerané na overenie vedomostí
a zručností žiakov v súlade so ŠVP pre ISCED 2. Vybrané obsahy z oboch predmetov sú zverejnené
na stránke školy. Hodnotenie písomných testov sa uskutoční na základe bodovacieho systému.
Základ tvorí 80 bodov, a to 40 bodov zo slovenského jazyka a literatúry a 40 bodov z matematiky.

BODY_PS = test slovenský jazyk a literatúra + test matematika
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Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne minimálne 12 bodov z každého predmetu.
3.

Body za študijné výsledky dosiahnuté na ZŠ budú pridelené podľa koncoročných známok za 7.
a 8. ročník a polročných známok v 9. ročníku uvedených v prihláške nasledovným spôsobom:
BODY_ŠTÚDIUM = 100 – (2 . počet dvojok + 5 . počet trojok + 10 . počet štvoriek)
Výchovné a nepovinné predmety sa nezapočítavajú do priemeru známok.
Uchádzač takto môže získať maximálne 100 bodov.

4.

Body za testovanie T9-2019 sa prepočítajú podľa percentuálnej úspešnosti žiaka v oboch
predmetoch nasledovne:
BODY_T9-2019 = 0,4 . (percentá z matematiky + percentá zo slovenského jazyka)
Uchádzač takto môže získať maximálne 80 bodov.

5.

Body za olympiády a súťaže:
a) Žiakom budú prideľované body za olympiády a súťaže z predmetov, ktoré sú organizované
MŠVVaŠ SR (matematická olympiáda, pytagoriáda a pod., recitačné a iné súťaže zo slovenského
jazyka a literatúry na úrovni olympiády, fyzika, chémia, prírodopis, geografia, dejepis, cudzie
jazyky, telesná výchova – iba pri individuálnych športoch) v 7., 8. alebo 9 ročníku ZŠ.
b) Prideľovanie bodov za umiestnenie v individuálnych súťažiach:
obvodné a regionálne kolo:
1. miesto – 20 bodov
2. miesto – 15 bodov
3. miesto – 10 bodov

krajské kolo:
1. miesto – 30 bodov
2. miesto – 25 bodov
3. miesto – 20 bodov

celoslovenské kolo:
1. miesto – 40 bodov
2. miesto – 35 bodov
3. miesto – 30 bodov

c) Body za kolektívne športy – žiak je aspoň od septembra 2018 zaradený v celoslovenskej
reprezentácii alebo žiak hral v rokoch 2016 – 2018 aspoň raz na majstrovstvách Slovenska (je
potrebné doložiť potvrdenie z celoslovenskej federácie).
umiestnenie v celoslovenskom kole:
1. miesto – 30 bodov
2. miesto – 25 bodov
3. miesto – 20 bodov
d) Body budú pridelené len za najvyššie umiestnenie a len v jednej súťaži (v ktorej žiak získa
najviac bodov).
e) Za umiestnenia v korešpondenčných súťažiach sa body neprideľujú.

ĎALŠIE USMERNENIA
1.

Doklady o umiestnení v súťažiach treba pripojiť k prihláške.

2.

Prijímacia komisia si vyhradzuje právo individuálne posúdiť každú súťaž a umiestnenie.

3.

Pri rovnakom bodovom zisku budú postupne uplatnené tieto ďalšie kritériá:
a) prednosť má žiak so zníženou pracovnou schopnosťou,
b) prednosť má žiak s lepším bodovým hodnotením za študijné výsledky,
c) prednosť má žiak s lepším priemerom z profilových predmetov (matematika, slovenský jazyk),
d) prednosť má žiak s lepším bodovým hodnotením za Testovanie T9 - 2019.

4.

Zvláštne prípady bude osobitne riešiť riaditeľka školy v spolupráci s členmi prijímacej
komisie.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Prihlášku na štúdium je potrebné odovzdať do 10. apríla 2019 riaditeľovi základnej školy, ktorý ju
do 20. apríla 2019 odovzdá strednej škole.
2. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr na druhý deň po prijímacích skúškach na
oznamovacej nástenke školy a na webovom sídle školy: www.gymzh.sk v časti prijímacie konanie.
3. Riaditeľka gymnázia odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí najneskôr do 17. mája 2019.
4. Neprijatí uchádzači budú mať možnosť podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
o neprijatí prostredníctvom riaditeľky gymnázia na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja –
odbor školstva v Banskej Bystrici.
5. Riaditeľka gymnázia na požiadanie umožní nazrieť do písomných prác uchádzača jeho zákonnému
zástupcovi, triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje predmet prijímacej skúšky na ZŠ.
6. Uchádzačovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v stanovenom
termíne, určí riaditeľka gymnázia náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod
neúčasti na prijímacej skúške musí byť závažný a oznámi ho uchádzač alebo jeho zákonný zástupca
riaditeľke gymnázia najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8.00 hod a doloží ho potvrdením
od lekára, príp. iným hodnoverným potvrdením.
7. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov v termíne, ktorý bude oznámený prijatým uchádzačom
spolu s rozhodnutím o prijatí. Ak sa prijatý uchádzač nezúčastní zápisu, rozhodnutie, ktorým bol
uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.).
Škola ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa celkového bodového
hodnotenia.
8. V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov (80 žiakov do 1. ročníka štvorročného
štúdia), rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnené miesta zverejní
riaditeľka školy do 31. mája 2019.
9. Žiak bude študovať dva cudzie jazyky. Povinné je štúdium anglického jazyka. Druhý cudzí jazyk
si žiak vyberie z nasledovnej ponuky: nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk alebo
ruský jazyk. Výber druhého cudzieho jazyka uvedú prijatí uchádzači v dotazníku, ktorý im bude
doručený spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky a odovzdajú v deň konania zápisu. Žiakom bude
vyhovené podľa počtu prihlásených žiakov na jednotlivé jazyky a podľa poradia v akom sa umiestnia
v prijímacom konaní tak, aby bolo spokojných čo najviac žiakov. Okrem cudzieho jazyka si žiaci
vyberú jeden z predmetov etická výchova – náboženská výchova.
10. Kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou školy 26. 02. 2019.

Žiar nad Hronom 27. februára 2019

Ing. Dana Paálová
riaditeľka školy

Tel.: 045/672 56 30
Fax: 045/672 56 30

e-mail: sekretariat@gymzh.sk
webové sídlo: www.gymzh.sk
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