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KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ
DO TRIEDY OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA
S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM MATEMATIKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Študijný odbor - zameranie : 7902 J – gymnázium
V zmysle § 65 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem pre prijímanie do triedy
osemročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním matematiky pre školský rok 2016/2017 tieto kritériá:
1. V školskom roku 2016/2017 otvoríme jednu triedu osemročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním
matematiky s počtom žiakov 31. Všetci prihlásení žiaci 5. ročníka ZŠ budú robiť písomné prijímacie
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a profilovú skúšku z matematiky z učiva ZŠ podľa
vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu:
- v prvom termíne prvého kola dňa 9. mája 2016 o 8,00 hod. alebo
- v druhom termíne prvého kola dňa 12. mája 2016 o 8,00 hod. v budove gymnázia.
2. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných
bodov za výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a z matematiky. Pri rovnosti súčtu bodov
dostane prednosť žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:
a) má zníženú pracovnú schopnosť
b) je sirota alebo polosirota
c) dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške z matematiky.
3. Na prijímacej skúške môže žiak získať najviac 100 bodov, a to:
30 bodov na písomnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry
70 bodov na písomnej skúške z matematiky.
Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 45 minút, písomná skúška z matematiky trvá 60
minút. Žiak môže používať len písacie a rysovacie potreby.
4. Žiak splnil kritérium prijatia, ak úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky a získal taký celkový súčet
bodov podľa týchto kritérií, že vo výsledkovej listine vyhotovenej z oboch skúšobných termínov sa
umiestnil na 1. až 31. mieste.
5. Písomná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry má dve časti:
a) diktát, za ktorý môže žiak získať body podľa tabuľky :
Počet chýb
Body
Počet chýb
Body
Počet chýb
Body
0–1
10
5
6
9
2
2
9
6
5
10
1
3
8
7
4
11 a viac
0
4
7
8
3
b) úlohy z jazyka a literatúry, za ktoré môže žiak získať 20 bodov
c) za gramatické chyby v časti b) žiak stratí body podľa tabuľky:
Počet chýb
Body
Počet chýb
Body
0–1
0
6–7
-3
2–3
-1
8–9
-4
4–5
-2
viac
-5
6. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve školy
najneskôr dňa 20. mája 2016. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie
o prijatí žiaka, návratku a svoj preukaz totožnosti. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom
termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť.
Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 15.12.2015
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