Kritériá na prijímacie konanie do I. ročníka

Gymnázia na Hlinskej 29 v Ţiline
pre školský rok 2018/2019
Študijný odbor: 7902 J gymnázium
A. Prijímacie konanie
1. Prijímacie konanie sa organizuje v súlade so zákonom NR č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a doplnkov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. V I. ročníku otvárame tri triedy, do ktorých môţeme prijať 90 ţiakov.
3. Vyplnené prihlášky v úplnosti je potrebné odoslať na gymnázium do 20. apríla 2018.
4. Prijímacie skúšky v 1. kole sa konajú v dvoch termínoch : 1. termín 14. máj 2018
2. termín 17. máj 2018
B.Typy učebných plánov
V školskom roku 2018/2019 ponúkame dva typy učebného plánu. Uchádzač na zadnej strane
prihlášky pri názve školy uvedie preferovaný typ učebného plánu.
1. typ učebného plánu
zameranie
- všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého
jazyka na získanie Nemeckého jazykového diplomu I. stupňa (3.
ročník) a II. stupňa (4. ročník), tzv. „Deutsches Sprachdiplom“
Stufe I und II vydávaný Centrálnym úradom pre zahraničné školstvo
v Spolkovej republike Nemecko. Ţiak má moţnosť vykonať z tohto
jazyka i maturitnú skúšku
učebný plán
- učebný plán s voliteľnými predmetmi v IV. ročníku, ktorý umoţní
ţiakovi prípravu na všetky typy vysokoškolského štúdia na Slovensku
a bez špeciálnej skúšky i v nemecky hovoriacich krajinách
cudzí jazyk
- anglický jazyk
zahraničný učiteľ
- nemecký lektor
prijímacie konanie
- štúdium v 1. type učebného plánu odporúčame uchádzačovi, ktorý
ovláda nemecký jazyk v rozsahu učebných osnov od 7. ročníka
základnej školy
2. typ učebného plánu
zameranie
učebný plán
cudzí jazyk

- všeobecné gymnaziálne štúdium
- posilnená časová dotácia v cudzích jazykoch, v prírodovedných
predmetoch a moţnosť vlastnej profilácie ţiaka cez systém
voliteľných predmetov vo IV. ročníku štúdia
- 2 cudzie jazyky z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, ruský

Uchádzačom zároveň ponúkame štúdium pre ţiakov so všeobecným intelektovým nadaním
formou integrácie do tried prvého ročníka. Pri prijímaní týchto uchádzačov sa postupuje
rovnako ako pri prijímaní uchádzačov bez všeobecného intelektového nadania.
C. Kritériá na prijatie uchádzača
1. Na štúdium budú bez prijímacích skúšok prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom
testovaní ţiakov deviateho ročníka základnej školy v školskom roku 2017/2018 (ďalej
Testovanie 9-2018) dosiahnu v kaţdom predmete samostatne (zvlášť v teste zo slovenského
jazyka a literatúry a zvlášť v teste z matematiky) najmenej 90% úspešnosť. Bez prijímacích
skúšok môţe byť prijatých najviac 90 ţiakov.
Ak sa uchádzač hlási na 1. typ učebného plánu ( rozšírená výučba nemeckého jazyka) a
splnil kritérium - úspešnosť v Testovaní 9-2018 najmenej 90 % v kaţdom predmete, ale

nemal nemecký jazyk na základnej škole, koná z nemeckého jazyka písomný zaraďovací test
podľa učebných osnov pre výučbu nemeckého jazyka od 7. ročníka základnej školy. Test trvá
30 minút a bude realizovaný v termíne konania prijímacích skúšok po prijímacích skúškach
zo slovenského jazyka a matematiky. Riaditeľka školy rezervuje miesto v počte uchádzačov
prijatých bez prijímacích skúšok.
2. Pri rozhodovaní o prijatí ostatných uchádzačov sa vychádza z týchto kritérií :
a) Prospech uchádzača na konci II. polroku 8. ročníka a na konci I.polroku 9. ročníka
základnej školy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, dejepis, geografia,
biológia, fyzika, chémia, jeden cudzí jazyk. Ak má uchádzač dva cudzie jazyky, hodnotí sa
ten, v ktorom mal lepší prospech. Ak sa uchádzač hlási na 1. typ učebného plánu (rozšírená
výučba nemeckého jazyka), hodnotí sa prospech z nemeckého jazyka na základnej škole.
Ak uchádzač niektorý z týchto predmetov nemá, body za tento predmet v danom ročníku
nezíska.
Body za prospech :
- výborný prospech v predmete
5 bodov
- chválitebný prospech v predmete
3 body
- dobrý, dostatočný, nedostatočný prospech v predmete
0 bodov
b) Umiestnenie uchádzača v olympiáde v obvodnom/okresnom, krajskom a vyššom kole
predmetových olympiád v školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018 ( vyhlasovaných
MŠVVaŠ SR a zabezpečovaných Iuventou: www.iuventa.sk ):
Body za umiestnenie:
kolo
obvodné/okresné
kolo
krajské a vyššie
kolo

1. miesto
10bodov

2. miesto
8bodov

3. miesto
6bodov

úspešnýriešiteľ
2 body

20bodov

16bodov

12bodov

4 body

Doklad o umiestnení ţiaka na súťaţi musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum udelenia
diplomu, pečiatku a podpis organizátora a potvrdenie školy (pečiatka a podpis). Doklad
odporúčame doručiť spolu s prihláškou, musí byť doručený najneskôr v deň prijímacej
skúšky. Ţiak sa môţe preukázať viacerými diplomami (z rôznych súťaţí), pri účasti na
viacerých kolách tej istej súťaţe berieme do úvahy iba doklad o umiestnení na najvyššom
kole tejto súťaţe.
c) Výsledky dosiahnuté v Testovaní 9-2018 zo slovenského jazyka a literatúry a z
matematiky v školskom roku 2017/2018: uchádzač získa 0,5 bodu za kaţdé percento
získané v v celoslovenskom testovaní pre základné školy zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky, to znamená maximálne 50 bodov za kaţdý predmet.
Ak uchádzač celoslovenské testovanie pre základné školy neabsolvuje, body zaň v
prijímacom konaní nezíska.
d) Výsledky písomnej prijímacej skúšky
Uchádzači konajú prijímacie skúšky písomnou formou z predmetov :
- slovenský jazyk a literatúra v rozsahu 45 minút
max. 40 bodov
obsah : Zvuková rovina jazyka a pravopis; Významová/lexikálna rovina jazyka;
Tvarová/morfologická rovina jazyka; Skladobná/syntaktická rovina jazyka;
Sloh; Jazykoveda a národný jazyk; Čítanie s porozumením; Literatúra – všeobecné pojmy;
Literárne druhy a ţánre; Štruktúra literárneho diela; Štylizácia textu; Metrika;
- matematika v rozsahu 45 minút
max. 40 bodov
obsah : Čísla, premenné a počtové výkony s číslami; Vzťahy, funkcie,
tabuľky, diagramy; Geometria a meranie; Kombinatorika, pravdepodobnosť,

štatistika; Logika, dôvodenie, dôkazy;

Ak sa uchádzač hlási na 1. typ učebného plánu (rozšírená výučba nemeckého jazyka), koná
z nemeckého jazyka zaraďovací test písomnou formou v rozsahu 30 minút.
Obsah : Slovná zásoba, tvorenie slov; Jazykové prostriedky; Základné vetné modely; Rámcová
konštrukcia hlavnej a vedľajšej vety a vetných členov;Skloňovanie;Časovanie; Ortografia;
Do 1. typu učebného plánu môţe byť prijatých najviac 30 ţiakov.
Výsledok zo zaraďovacieho testu z nemeckého jazyka nie je súčasťou kritérií na prijatie
uchádzača na štúdium, ale slúţi na zaradenie ţiaka do DSD programu (1. typu učebného plánu).
3. Uchádzač úspešne vykoná písomnú prijímaciu skúšku vtedy, ak získa :
- zo slovenského jazyka a literatúry
min. 12 bodov
- z matematiky
min. 12 bodov
4. Po pridelení získaných bodov budú uchádzači zoradení do poradia na základe celkového
súčtu pridelených bodov od najväčšieho počtu po najmenší počet bodov.

5. Ak počet prihlásených uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienku v časti C v bode 1, prekročí
počet 90, bude vytvorené poradie ţiakov v zmysle nasledovných kritérií v uvedenom poradí:
a) zmenená pracovná schopnosť na základe rozhodnutia posudkovej komisie,
b) vyšší súčet bodov v Testovaní 9-2018 v školskom roku 2017/2018,
c) lepší priemerný prospech v 1. polroku 9. ročníka bez výchovných predmetov,
d) lepší priemerný prospech v 2. polroku 8. ročníka bez výchovných predmetov.
6. Po prijímacích skúškach pri rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač spĺňajúci
nasledujúce kritériá v uvedenom poradí :
a) rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou,
b) s vyšším súčtom bodov v Testovaní 9-2018 v školskom roku 2017/2018,
c) s lepším priemerným prospechom v 1. polroku 9. ročníka bez výchovných predmetov,
d) s lepším priemerným prospechom v 2. polroku 8. ročníka bez výchovných predmetov.
D. Zverejnenie výsledkov a zápis prijatých uchádzačov
1. Riaditeľka školy na výveske školy a webovom sídle školy zverejní výsledky prijatia bez
prijímacích skúšok a odošle rozhodnutie o prijatí ţiaka bez prijímacej skúšky do dňa 04. mája
2018 do 14.30 hod. a výsledky prijatia, resp. neprijatia po prijímacích skúškach do dňa 22.
mája 2018 do 14.30 hod.
2. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov v dňoch 07.a 09. mája 2018 (pre uchádzačov
prijatých bez prijímacích skúšok) a 23.a 24.mája 2018 (pre uchádzačov prijatých po
prijímacích skúškach) v čase 13.00 – 15.30 hod. v kancelárii školy, resp. v ďalších zápisoch
priebeţne.
3. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení číselným kódom.
4. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe predloţenia zápisného lístka, ktorý vydá
zákonnému zástupcovi uchádzača príslušná základná škola.
5. Zápisný lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše.
6. V prípade, ţe sa uchádzač zapíše na štúdium na druhú strednú školu v rámci svojej
prihlášky, je jeho zákonný zástupca povinný neodkladne informovať gymnázium o
tejto skutočnosti.

E. Všeobecné ustanovenia
1. Doklady o olympiádach a súťaţiach v zmysle časti C bodu 2b týchto informácii (nie
diplomy, ale potvrdenia od organizátora olympiády alebo súťaţe, resp. základnej školy)
pripoja uchádzači k prihláške. Doklady ostávajú v škole na archiváciu.
2. Ak sa uchádzač pre osobitne závaţné dôvody, najmä zdravotné, nemôţe dostaviť na
prijímacie skúšky, predloţí zákonný zástupca riaditeľke školy ţiadosť o povolenie vykonať
skúšky v náhradnom termíne.
Ţiadosť doloţí lekárskym potvrdením, nie starším ako tri dni. Ţiadosť spolu s potvrdením
treba predloţiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hod. riaditeľke školy. Riaditeľka
školy v takomto prípade určí náhradný termín prijímacích skúšok a rezervuje miesto v počte
uchádzačov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
3. Riaditeľka školy na základe ţiadosti zákonného zástupcu umoţní dňa 25. mája 2018 v čase
od 13.00 do 14.30 hod. nazrieť do písomných prác uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému
zástupcovi alebo učiteľovi, ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na
základnej škole.
4. Zákonný zástupca môţe podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača na štúdium
prostredníctvom školy (gymnázia) do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O odvolaní
uchádzača rozhodne Ţilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Ţilina.
5. Ak sa uchádzač na strednú školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľka školy bude
postupovať v zmysle platnej legislatívy. Uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi,
ktorý podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium, v poradí podľa výsledkov
prijímacieho konania.
6. Informáciu o konaní resp. nekonaní druhého kola prijímacích skúšok zverejní riaditeľka
školy do 06. júna 2018. Kritériá pre prijímacie konanie v 1. kole sú platné aj pre 2. kolo.
7. Na štúdium sa môţe prihlásiť aj uchádzač, ktorému boli Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby. Tento uchádzačpriloţí k prihláške vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie k úprave podmienok pre písomné prijímacie skúšky a k štúdiu na
gymnáziu.
8. Ak uchádzač bude prijatý na štúdium a nebude moţné ho zaradiť do triedy so štúdiom
druhého cudzieho jazyka podľa jeho výberu, na základe návrhu riaditeľky školy bude
zaradený na štúdium iného cudzieho jazyka.
9. Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka gymnázia platia len v školskom roku, pre ktorý sa
skúška vykonala.
Kritériá boli prerokované Pedagogickou radou školy dňa 29. 01. 2018

V Ţiline 30. januára 2018

Mgr. Alena Strýčková, v.r.
riaditeľka školy

