Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble
________________________________________________________________________________________________________________

K r i t é r i á pre prijímanie uchádzačov
do 1. ročníka študijného odboru
7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium (slovensko-ruské)
pre školský rok 2019/2020
Riaditeľka školy Gymnázium vo Vrábľoch v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so
zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom č. 90/2005 Z. z., ktorým sa mení
a dopľňa zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a
po prerokovaní pedagogickou radou školy dňa 12. 11. 2018 stanovujem nasledovné kritériá pre
prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru 7902 J 74 gymnázium bilingválne
štúdium s druhým vyučovacím jazykom ruským.

1.
Počet tried a počet žiakov v školskom roku 2019/20
v 1. ročníku
Nitriansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľ školy Gymnázium, Školská 26, Vráble, určil
v zmysle platnej legislatívy Všeobecne záväzným nariadením NSK, že škola môže otvoriť
v školskom roku 2019/20 1 triedu prvého ročníka päťročného študijného odboru 7902 J 74
gymnázium bilingválne štúdium, do ktorej môže so súhlasom rady školy a zriaďovateľa prijať
spolu 17 žiakov.
2.
Základné predpoklady a podmienky prijatia na štúdium
Do 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu v gymnáziu môže byť prijatý uchádzač z 8.
ročníka a 9. ročníka ZŠ, ak splnil všetky nasledovné podmienky:
- uchádzač podal prihlášku na štúdium na strednej škole v stanovenom termíne, t. j. do 20.
februára 2019 s uvedením údajov podľa § 63 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (vrátane
diplomov zo súťaží),
- uchádzač úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
matematiky vrátane úloh na zistenie všeobecných študijných predpokladov a jazykových
schopností,
- uchádzač sa umiestnil na 1. - 17. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude
zostavený podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi v prijímacom
konaní podľa bodu 3 týchto kritérií,
- v prípade prijatia sa uchádzač zapísal na štúdium v stanovenom termíne,
- uchádzač úspešne ukončil 8./9. ročník základnej školy a nie je žiakom inej strednej školy.
3.
Kritériá na prijatie po vykonaní prijímacej skúšky

3.1 Prijímaciu skúšku budú konať všetci uchádzači o štúdium.
3.2 Poradovník uchádzačov o prijatie bude zostavený podľa celkového počtu bodov získaných
uchádzačmi v prijímacom konaní za:
- študijný prospech v príslušných posledných dvoch ročníkoch základnej školy (žiak 9.
ročníka – v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka, žiak 8. ročníka –
v v druhom polroku 7. ročníka a v prvom polroku 8. ročníka);
- výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach v posledných dvoch rokoch štúdia;
- výsledky v písomnej prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky vrátane úloh na zistenie všeobecných študijných predpokladov
a jazykových schopností.
3.2.1 Hodnotenie študijného prospechu dosiahnutého v základnej škole:
Za každý ročník môže uchádzač získať maximálne 10 bodov, t. j. spolu 20 bodov.
Priemerný prospech sa počíta z koncoročnej klasifikácie v predposlednom ročníku
štúdia a polročnej klasifikácie v poslednom ročníku štúdia - zo známok z predmetov:
slovenský jazyk, cudzí jazyk (započíta sa len jeden, a to ten, z ktorého má žiak lepší
prospech), dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika, chémia, informatika,
občianska náuka – podľa nasledovnej tabuľky:
žiak 9. ročníka - z koncoročnej klasifikácie v 8. ročníku a z polročnej klasifikácie v
9. ročníku ZŠ
žiak 8. ročníka - z koncoročnej klasifikácie v 7. ročníku a z polročnej klasifikácie
v 8. ročníku ZŠ
Priemerný prospech
v 8. a 9. ročníku ZŠ
(v 7. a 8. ročníku ZŠ)
1,00
≤ 1,13
≤ 1,25
≤ 1,38
≤ 1,50

Body

10
9
8
7
6

Priemerný prospech
v 8. a 9. ročníku ZŠ
(v 7. a 8. ročníku ZŠ)
≤ 1.63
≤ 1,75
≤ 1,88
≤ 2,00

Body

4
2
1
0

3.2.2 Hodnotenie výsledkov v predmetových súťažiach a olympiádach
Uchádzač bude hodnotený za umiestnenie na 1., 2., 3. mieste v okresnom/obvodnom,
krajskom alebo vyššom kole predmetových olympiád a súťaží v predmetoch:
slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, biológia, matematika, fyzika,
chémia, informatika a v súťažiach: Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Literárny
Kežmarok, Slávik Slovenska, Prečo mám rád slovenčinu v posledných dvoch rokoch
štúdia podľa nasledovnej tabuľky:
Úroveň súťaže
Celoslovenské kolo
Krajské kolo
Okresné/obvodné kolo
úspešný riešiteľ

Umiestnenie – počet bodov
1. miesto
2. miesto
3. miesto
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Úspešnosť v súťažiach musí uchádzač preukázať originálom diplomu najneskôr do
28. februára 2019.

3. 2.3 Hodnotenie písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky
Za písomnú skúšku uchádzač môže získať spolu maximálne 50 bodov a to:
- 25 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry
- 25 bodov za test z matematiky
Testy obsahujú aj úlohy na zistenie všeobecných študijných predpokladov
a všeobecných jazykových schopností
Podmienkou pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie najmenej 10
bodov v písomnom teste v každom z predmetov.
4.
Výsledková listina uchádzačov v prijímacom konaní
4.1 Výsledková listina uchádzačov v prijímacom konaní bude zostavená v poradí:
podľa celkového počtu bodov získaných podľa ustanovení bodu 3 týchto kritérií, t.j. za
priemerný prospech zo ZŠ, za súťaže a za výsledky v písomnom teste zo SLJ a MAT.
4.2 V prípade, že viacerí uchádzači budú rovnako vyhovovať podmienkam prijímacieho
konania, bude poradie určené pomocou postupne uplatnených nasledovných kritérií:
1. uchádzač má zmenenú pracovnú schopnosť (podľa rozhodnutia posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia – potvrdenie priložiť k prihláške)
2. uchádzač dosiahol vyšší počet bodov za výsledky v predmetových súťažiach
a olympiádach podľa bodu 3.2.2 týchto kritérií
3. uchádzač dosiahol lepší priemerný prospech: žiak 9. ročníka - v 2. polroku 8. ročníka,
žiak 8. ročníka - v druhom polroku 7. ročníka
4. uchádzač dosiahol lepší prospech v 2. polroku 8. ročníka/7. ročníka v predmetoch
postupne:
1. slovenský jazyk a literatúra
5. chémia
2. matematika
6. biológia
3. cudzí jazyk
7. geografia
4. fyzika
8. dejepis
5.
Prijímanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
5.1 Za žiaka so zdravotným znevýhodnením v škole je možné považovať len takého žiaka,
ktorému príslušné poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné
vyjadrenie k školskému začleneniu (podľa §11 ods.10 pís.c) školského zákona).
5.2 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením uvedie na prihláške aj bod 10. – Kód
vzdelávania uchádzača so ŠVVP, integrovanému žiakovi je potrebné do prihlášky uviesť:
„Žiak postupoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.“
5.3 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške:
- vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a
vzdelávania.
- žiadosť o úpravu prijímacej skúšky
- písomné vyjadrenia a odporúčania centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie a centra špeciálno-pedagogického poradenstva vydané pre žiaka z takej
cieľovej skupiny, ktorej môže poskytovať svoju odbornú starostlivosť.
5.4 Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma a podmienky (technické a časové
úpravy) prijímacej skúšky určia s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie tak, aby

im umožnila primeraným spôsobom prejaviť úroveň vedomostí a schopností. Konkrétne
úpravy bude škola konzultovať so špeciálnym pedagógom, ktorý mal žiaka vo svojej
odbornej starostlivosti.
6.
Organizácia prijímacieho konania
6.1 Škola prijíma prihlášky na štúdium do 28. februára 2019. Riaditeľka školy zverejní zoznam
uchádzačov na výveske školy a internetovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho
konania do 4. marca 2019. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zoznam bude
obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa
celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní podľa bodov 3 týchto kritérií.
6.2 Uchádzačom budú zaslané pozvánky na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred konaním
príjímacích skúšok.
6.3 Prijímacie skúšky sa budú konať v čase určenom Odborom školstva Okresného úradu
v Nitre (25. 3. - 30. 4. 2019).
6.4 Riaditeľka školy do troch dní po vykonaní písomnej skúšky doplní výsledkovú listinu
o výsledky uchádzačov, ktorí konali
písomnú skúšku, vydá im rozhodnutie
o prijatí/neprijatí uchádzača a stanoví termín zápisu.
6.5 Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy
najneskôr do stanoveného termínu. Pri zápise je potrebné predložiť preukaz totožnosti
zákonného zástupcu a zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou.
6.6 Ak zákonný zástupca uchádzača prijatého na štúdium po vykonaní písomnej skúšky
nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium
v strednej škole, je neplatné. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi
v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania a bude mu stanovený nový termín zápisu.
6.7 Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
6.8 V prípade, že sa do 6. júna 2019 nenaplní počet miest, riaditeľka školy po prerokovaní
v pedagogickej rade školy zverejní, či sa prijímacie konanie uskutoční aj v ďalšom
(júnovom) termíne. Uchádzač o štúdium v ďalšom termíne musí podať prihlášku v termíne
do 17. júna 2019. Prijímacie konanie v ďalšom termíne sa koná podľa rovnakých kritérií
hodnotenia uchádzačov ako v I. termíne (t. j. podľa bodu 3 týchto kritérií). Riaditeľka školy
dňa 17. júna 2019 zverejní zoznam uchádzačov o štúdium v ďalšom kole na výveske školy
a internetovej stránke školy a uchádzači vykonajú písomnú prijímaciu skúšku v ďalšom
termíne - dňa 18. júna 2019 o 8,30 hod.
6.9 Zápis uchádzača prijatého v ďalšom kole je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na
sekretariáte školy v termíne určenom vedením školy.

Vo Vrábľoch dňa 12. 11. 2018

PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy

