BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Gymnázium Ľ. Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen

Kritériá
prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021
Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Štvorročný vzdelávací program
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8
zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny,
organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:
I.

Podľa rozhodnutia BBSK v školskom roku 2020/2021 môže škola prijať do 1. ročníka 90
žiakov.

II. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý
uchádzač, ktorý v školskom roku 2019/2020 získal nižšie stredné vzdelanie podľa
zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok
2020/2021 sa koná v termíne od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
Zákonný zástupca uchádzača podá prihlášku na strednú školu do 15. mája 2020. Prihlášku
na vzdelávanie je možné odoslať cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej
školy.
III. Kritériá prijímacieho konania
1.

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem
známky 5 – nedostatočný nasledovne:

1.1 Povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
1.2 Profilové predmety : Anglický jazyk
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
1.3 Doplnkové predmety: Fyzika, Biológia, Dejepis, Geografia
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
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PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3.

ĎALŠIE KRITÉRIÁ

3.1 Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1. mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE,
BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
Body budú pridelené za najlepšie umiestnenie v súťaži podľa nasledujúcej
tabuľky:
obvodné a regionálne
kolo:
1. miesto – 10 bodov
2. miesto – 8 bodov
3. miesto – 6 bodov

krajské kolo:
1. miesto – 25 bodov
2. miesto – 20 bodov
3. miesto – 15 bodov

Za umiestnenia v korešpondenčných súťažiach sa body neprideľujú.
3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka na súťažiach (okrem športových
a umeleckých) sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa nasledujúcej tabuľky:
Úroveň
Individuálna (jednotlivec)
Tímová (družstvo)

Celonárodné umiestnenie
30 bodov
10 bodov

Medzinárodné umiestnenie
40 bodov
15 bodov

Body za olympiády a súťaže budú pridelené na základe originálu diplomu alebo kópie
diplomu, ktoré treba predložiť spolu s prihláškou. Na diplome musia byť uvedené údaje:
meno a priezvisko žiaka, názov olympiády či súťaže, umiestnenie, dátum, právoplatný
podpis a pečiatka inštitúcie, ktorá diplom vystavila.
3.3 Kritérium strednej školy – známka zo správania
Žiakovi, ktorý mal zníženú známku zo správania bude z celkového počtu bodov za
prospech odpočítaných 30 bodov.
IV.

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a/ 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
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prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ dosiahol väčší počet z určených profilových predmetov školy,
c/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá.
Poradie uchádzačov sa zostaví na základe súčtu bodov jednotlivých kritérií.
Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne na základe výsledkov prijímacieho
konania o prijatí / neprijatí uchádzačov a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov na
webovej stránke školy.
Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do
ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo
potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium je možné
doručiť strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva (príloha č.1) prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej
školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovej stránke školy. Do 15. júna 2020 riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí ďalším
uchádzačom podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie a nie sú prijatí na inú
strednú školu.
Riaditeľka školy do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovej stránke
školy. V prípade nenaplnenosti tried môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača do 19.
júna 2020 podať prihlášku pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
Druhý termín prijímacieho konania sa uskutoční do 23. júna 2020.

Vo Zvolene dňa 6. mája 2020

RNDr. Ivetta V i d o v á,
riaditeľka školy
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Príloha č.1 : ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE O NASTÚPENÍ / NENASTÚPENÍ NA ŠTÚDIUM

(Meno a priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

Riaditeľstvo
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
V ............................................. dňa ......................

Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol
prijatý/á na Vašu strednú školu.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium.
o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej
strednej škole.
S pozdravom

* nehodiace sa preškrtnite

__________________________________

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu
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