GYMNÁZIUM ANDREJA KMEŤA
BANSKÁ ŠTI AVNI CA

Kritériá pre prijímacie konanie
pre školský rok 2020/2021
Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,
sekcia anglicko - slovenská
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia o termínoch, organizácii
a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku
2019/2020.

Plánovaný počet žiakov na prijatie do 1. ročníka je 58 žiakov (2 triedy).
A. Podmienky prijímacieho konania
Do prijímacieho konania budú zaradení



žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 8. ročník vzdelávacieho programu
základnej školy
 žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 9. ročník vzdelávacieho programu
základnej školy
 žiaci, ktorých prihláška na bilingválne štúdium je riadne evidovaná
na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.
Žiaci štvrtého a piateho ročníka osemročných gymnázií majú možnosť prestupu do 1. ročníka k
1. septembru 2020.

B. Kritériá pre prijatie na štúdium
1. Zohľadnenie študijných výsledkov
Uchádzačovi o štúdium budú pridelené preferenčné body za posledné dve klasifikačné
obdobia (z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka žiakovi 9.
triedy a z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka žiakovi
8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:
1.1. Dva povinné predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 MATEMATIKA
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1.2. Profilové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
 ANGLICKÝ JAZYK
 DEJEPIS
 BIOLÓGIA

-

1.3. Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.
 GEOGRAFIA
 FYZIKA
Poznámka:
Ak žiak niektorý z profilových alebo doplnkových predmetov v jednom z posudzovaných
ročníkov neabsolvoval, bude škola rátať s dvojnásobkom známky za ročník, kde táto známka je
uvedená.

2. PROSPECH
Ak žiak počas štúdia na ZŠ dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka
navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Uchádzačovi o štúdium budú do celkového súčtu pridelené body za každé nasledujúce kritérium
samostatne z intervalu
bodov za obdobie 8. ročník a 9. ročník žiakovi 9. ročníka a 7.
ročník a 8. ročník žiakovi 8. ročníka.
3.1. Predmetové olympiády a súťaže
Uchádzačom o štúdiu budú pridelené body za umiestnenie na 1. mieste až 5. mieste
v okresnom alebo krajskom kole v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, v olympiáde
z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), v dejepisnej olympiáde, matematickej olympiáde,
fyzikálnej olympiáde, chemickej olympiáde, biologickej olympiáde, geografickej olympiáde
alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
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Za úspešnú účasť v predmetových olympiádach budú body prideľované nasledovne:
OKRESNÉ KOLO

Počet bodov

1. miesto v okresnom kole

5 bodov

2. miesto v okresnom kole

4 body

3. miesto v okresnom kole

3 body

4. miesto v okresnom kole

2 body

5. miesto v okresnom kole

1 bod

KRAJSKÉ KOLO

Počet bodov

1. miesto v krajskom kole

25 bodov

2. miesto v krajskom kole

20 bodov

3. miesto v krajskom kole

15 bodov

4. miesto v krajskom kole

10 bodov

5. miesto v krajskom kole

5 bodov

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Uchádzačovi budú pridelené body za umiestnenie v celonárodnom kole danej olympiády
a medzinárodné umiestnenia nasledovne:
CELONÁRODNÉ KOLO

Počet bodov

1. miesto v celonárodnom kole

60 bodov

2. miesto v celonárodnom kole

50 bodov

3. miesto v celonárodnom kole

40 bodov

4. miesto v celonárodnom kole

30 bodov

5. miesto v celonárodnom kole

25 bodov

Za účasť v súťaži na medzinárodnej úrovni bude žiakovi pridelených 40 bodov.

3.3. Vlastné kritérium školy
Za úspešnú účasť v súťažiach a prehliadkach realizovaných v anglickom jazyku
( okrem olympiády z ANJ) bude uchádzačovi pridelených 30 bodov.
Doklady o úspešnej účasti v predmetových olympiádach a v súťažiach – originál diplomu alebo
kópia diplomu overená príslušnou základnou školou, výsledkové listiny preukazujúce poradie
žiaka je potrebné doručiť na Gymnázium Andreja Kmeťa do 19. mája 2020.
Doklady z iných súťaží alebo nehodnoverné doklady nebudú akceptované.
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4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá
 Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý
uchádzač, ktorý má potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti odovzdané spolu
s prihláškou,
 získal väčší počet bodov za bod 3. Ďalšie kritéria,
 dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

C. Záverečné ustanovenia
 Priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľkou školy.
 Prijímacia komisia zostaví konečné poradie všetkých uchádzačov.
 Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania.
 Riaditeľka školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej
školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
 Riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez
informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
 Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
 Riaditeľka školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim
uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali
odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy
a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31. augusta 2020.
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 Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
 Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v Pedagogickej rade pri Gymnáziu Andreja
Kmeťa v Banskej Štiavnici dňa 5.mája 2020.

Banská Štiavnica, 5. mája 2020
PhDr. Renata Mikulášová
riaditeľka školy
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