Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Podmienky prijímania uchádzačov do 1. ročníka štvorročného štúdia
v školskom roku 2019/2020
Termíny prijímacích skúšok:
1. termín: 13.5.2019
2. termín: 16.5.2019
Informácie o prijímacích skúškach nájdete aj na internetovej stránke www.gln.sk (http://glnt.edupage.org).

V školskom roku 2019/2020 otvoríme dve triedy štvorročného štúdia podľa školského vzdelávacieho
programu s počtom žiakov spolu 56.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý
získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a súčasne
splnil podmienky prijímacieho konania.
Z cudzích jazykov sa bude vyučovať anglický a nemecký jazyk. Štúdium na gymnáziu je bezplatné.
Štúdium končí maturitnou skúškou.
Prihláška žiaka 9. ročníka ZŠ sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré vydá a potvrdí základná škola.

Informácia pre uchádzačov o štúdium
na Gymnáziu L. Novomeského, Tomášikova 2 v Bratislave.
Pravidlá spolupráce, koncepcia a filozofia školy
Privítali by sme, keby uchádzači, ktorí sa budú hlásiť na štúdium, vopred poznali a porozumeli pravidlám
fungovania Gymnázia Ladislava Novomeského (GLN) na Tomášikovej ulici. Považujeme za potrebné, aby všetci
noví uchádzači spoznali pravidlá spolupráce na našom gymnáziu. Budeme radi, keď ešte pred prihlásením sa na
štúdium sa aj na základe týchto informácií rozhodnete správne pri výbere strednej školu. Veľmi radi privítame
medzi nami všetkých nových žiakov, ktorí budú ochotní rešpektovať tradičnú a osvedčenú atmosféru školy a jej
pravidlá spolupráce.
Neprehliadnite, prosím, pri výbere vašej budúcej školy nasledovné informácie:
o Rešpektujeme práva a povinnosti žiakov, zakotvené v školskom poriadku, máme dlhoročne výbornú
spoluprácu s Radou školy GLN, rodičovskou radou a študentskou radou.
o V rámci štúdia je elektronická komunikácia - e-learning v súčinnosti učiteľa a žiaka na veľmi dobrej
úrovni, väčšina predmetov má spracované učivo v prezentačnej forme
o Od školského roku 2018/2019 ponúkame predmet, ktorého výučba prebieha v anglickom jazyku pod
vedením lektorov z Veľkej Británie. Učebný plán predmetu zahŕňa rôzne oblasti – od Financial Literacy,
Scientific Literacy, Social Studies ( finančná gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, sociálne vedy).
Pokrytie zvýšených finančných nákladov na výučbu
tohto predmetu je realizované finančnou
spoluúčasťou rodičov.
o Škola každoročne organizuje v septembri jazykovo poznávací pobyt vo Veľkej Británii zameraný na
osobnostný rozvoj žiaka, zlepšenie jazykových zručností a používanie anglického jazyka v reálnych
situáciách.
o Súčasťou štúdia na našej škole je aj absolvovanie našich nových vyučovacích predmetov: Predlekárska
prvá pomoc - v rámci predmetu žiaci získajú certifikát o spôsobilosti poskytnúť prvú pomoc /túto možnosť
majú len naši žiaci - ako jediná škola na Slovensku máme udelenú akreditáciu na vydávanie certifikátu
o poskytovaní prvej pomoci. K ďalším dvom novým predmetom patrí predmet spoločenská výchova
a predmet plávanie. Hodinová dotácia všetkých vyučovacích predmetov je v učebnom pláne školy. Všetky
predmety sú klasifikované a ich dotácia je v školskom vzdelávacom programe.
o Privítali by sme aby v prípade, že si žiaci vybrali našu školu nehľadali dôvody ako sa vyhnúť predmetu
plávanie. Škola financuje prevádzku školskej plavárne a je v našom záujme aby ju žiaci využívali v
predmete plávanie alebo aj v školskom krúžku.

o Naša škola je zapojená už od roku 1995 do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA, sme nekompromisní voči fajčeniu,
užívaniu alkoholu, žuvacieho tabaku a návykových látok, ako i šikanovaniu. (Je dobré vedieť, že tieto
priestupky v škole a na školských podujatiach sú neakceptovateľné a naša miera tolerancie voči nim je
nulová.)
o Škola je držiteľom medzinárodnej ZELENEJ VLAJKY. Realizujeme množstvo aktivít v oblasti ekológie
a ochrany životného prostredia (napr. máme veľmi dobré výsledky v zbere opotrebovaných monočlánkov,
v zbere papiera a pod.), považujeme za samozrejmé, že týchto aktivít sa zúčastňujú všetci naši žiaci.
o O úrovni správania a výchovy svedčí i to, že naši žiaci spĺňajú normy vhodného výzoru v škole a na
školských podujatiach v rámci etických pravidiel správania. Žiaci by mali vedieť rozlíšiť, ako sa upraviť a
čo je vhodné nosiť na vyučovanie a školské podujatia a čo nie.
o Na ochranu osobných vecí každého žiaka je v škole zavedený systém odkladacích skriniek.
o Ochraňujeme majetok školy. Poškodzovanie spoločného školského majetku rieši náš vnútorný a školský
poriadok. Chceme, aby prostredie našej školy bolo čisté, pekné, funkčné a moderné. Na ochranu zdravia
a majetku je budova školy a jej okolie monitorované kamerovým systémom.
o Kompletná informovanosť o prospechu a dochádzke je zabezpečená pravidelne prostredníctvom internetu
a e-mailovej pošty cez aSc agendu. Žiaci majú čipové žiacke preukazy, ktoré denne používajú pri vstupe do
budovy školy, kopírovaní a objednávaní stravy v školskej jedálni.
Popri zaujímavom a hodnotnom vyučovaní a množstve aktivít i toto všetko, čo ste si práve prečítali,
tvorí zdravé, tvorivé prostredie, potrebné nielen pre kvalitné stredoškolské štúdium, ale aj plnohodnotné uplatnenie
sa v ďalšom štúdiu a živote.
Dozvedieť sa viac o štúdiu na GLN na Tomášikovej umožní rozhodnúť sa správne, kam na školu, a tým predísť
zbytočným problémom a nespokojnosti počas najkrajších rokov v živote mladého človeka – rokov stredoškolského
štúdia. Prehľad najzaujímavejších aktivít nájdete na našej webovej stránke www.gln.sk (http://glnt.edupage.org),
kde nájdete aj virtuálnu prehliadku školy, školský vzdelávací program, školský poriadok a iné informácie
o Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.

1. Podmienky prijatia bez overovania vedomostí
Do prvého ročníka štvorročného štúdia budú prijatí uchádzači bez overovania vedomostí,
t. j. bez vykonania prijímacej skúšky na základe výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho
ročníka základnej školy a súčasne dosiahli v oboch predmetoch úspešnosť najmenej 90 % .
Takto budú prijatí uchádzači bez ohľadu na prospech zo základnej školy. Uchádzačom, ktorí splnia uvedené
podmienky, riaditeľ školy písomne oznámi rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu a ponúkne zápis na
štúdium na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave.
2.

Podmienky prijatia s overovaním vedomostí

Na zostávajúce voľné miesta za uchádzačmi, ktorí budú prijatí bez overovania vedomostí, budú prijatí
uchádzači, ktorí získajú súhrnne najviac bodov z prijímacej skúšky, z úspechov v súťažiach, za prospech
a za body získané z testovania žiakov 9. ročníka (Testovanie 9-2019). Takto sa zostaví poradie od
uchádzačov s najvyšším počtom získaných bodov po uchádzačov s najnižším počtom získaných bodov. Z tohto
poradia prijmeme najlepších uchádzačov tak, aby ich bolo spolu 56 (vrátane uchádzačov prijatých bez
vykonania prijímacej skúšky).
2.1 Body za výsledky prijímacej skúšky
Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky formou testu.
Test zo slovenského jazyka a literatúry:






je určený žiakom 9. ročníka základnej školy;
obsah testu a zastúpenie jednotlivých oblastí učiva pozostáva z učiva 5. - 9. ročníka ZŠ podľa platného
ŠVP;
Test bude obsahovať otázky s výberom odpovede (4 ponúknuté možnosti, z ktorých je práve jedna
správna) a z otázok s viacnásobným výberom (4 ponúknuté možnosti, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4
správne);
uchádzači vyznačujú svoje odpovede do osobitných odpoveďových hárkov, do testov nič nepíšu;
povolené pomôcky: písacie potreby.

Uchádzač môže získať z testu zo slovenského jazyka a literatúry maximálne 100 bodov

Test z matematiky:







je určený žiakom 9. ročníka základnej školy;
test bude mať:
o úlohy s výberom odpovede
(4 ponúknuté možnosti, z ktorých je práve jedna správna),
o úlohy s viacnásobným výberom
(4 ponúknuté možnosti, z ktorých sú 1, 2, 3 alebo 4 správne);
obsah testu a zastúpenie jednotlivých oblastí učiva pozostáva z učiva 5. -9. ročníka ZŠ podľa platného
ŠVP;
uchádzači vyznačujú svoje odpovede do osobitných odpoveďových hárkov, do testov nič nepíšu;
povolené pomôcky: písacie potreby, rysovacie potreby a kalkulačka

Uchádzač môže získať z testu z matematiky maximálne 100 bodov
2.2 Body za úspechy v súťažiach
Ak sa uchádzač umiestnil počas štúdia v 8. až 9. ročníku základnej školy na 1. až 5. mieste
v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole predmetových olympiád a súťaží vyhlásených Ministerstvom
školstva SR, bude mu priznaný v rámci jednej olympiády alebo súťaži nasledovný počet bodov.
1.miesto 50 bodov / krajské alebo štátne kolo /, 20 bodov okresné kolo
2.miesto 40 bodov / krajské alebo štátne kolo /, 10 bodov okresné kolo
3.miesto 30 bodov / krajské alebo štátne kolo /
4.miesto 20 bodov / krajské alebo štátne kolo /
5.miesto 20 bodov / krajské alebo štátne kolo /
Originál, alebo kópiu potvrdenia o úspechu je potrebné predložiť na riaditeľstvo školy najneskôr v deň
prvého termínu prijímacej skúšky (overiť môžeme aj u nás na sekretariáte školy). Aby uchádzačovi boli priznané
body za úspechy v súťažiach, nesmie mať zníženú známku zo správania.
Úspechy v kolektívnych súťažiach a v korešpondenčných súťažiach neberieme do úvahy.
Uchádzač môže získať za úspechy v súťažiach maximálne 100 bodov.

2.3 Body za prospech
Pri priznávaní bodov za prospech na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9.
ročníku základnej školy berieme do úvahy známky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk
(v prípade dvoch jazykov vyberáme ten, v ktorom má žiak lepšiu známku), dejepis, zemepis,
matematika, prírodopis, fyzika, chémia.
Ak má uchádzač v 8. a aj v 9. ročníku z uvedených predmetov samé jednotky, získava 100 bodov, za každú
dvojku v 8. a aj v 9. ročníku v uvedených predmetoch stráca 5 bodov, za každú trojku v 8. a aj v 9. ročníku
v uvedených predmetoch stráca 10 bodov atď.
Znížená známka zo správania na stupeň dva sa bude započítavať ako nedostatočná z dvoch predmetov a
znížená známka zo správania na stupeň tri sa bude započítavať ako nedostatočná z troch predmetov.
Príklady:
 v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov samé jednotky, len z dejepisu a matematiky
dvojku v 9. ročníku, získava 100 – (5+5) = 90bodov,
 v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov samé jednotky, len z dejepisu a matematiky
dvojku v oboch ročníkoch, získava 100 – (5+5+5+5) = 80bodov,
 v 8. a aj v 9. ročníku má z uvedených predmetov samé jednotky, len z matematiky trojku v 9.
ročníku a dvojku v 8. ročníku, získava 100 – (10+5) = 85bodov.

Uchádzač môže získať za prospech maximálne 100 bodov.

2.4 Body za Testovanie 9-2018
Uchádzač môže získať za výsledky Testovania 9-2018 maximálne 100 bodov priamo úmerne
percentuálnej úspešnosti.
Spolu môže získať uchádzač o štúdium maximálne 500 bodov:
1.
2.
3.
4.
5.

Test zo slovenského jazyka maximum 100 bodov
Test z matematiky maximum 100 bodov
Úspechy v súťažiach maximálne 100 bodov
Prospech na vysvedčeniach maximálne 100 bodov
Testovanie deviatakov maximálne 100 bodov

Zostaví sa poradie uchádzačov podľa počtu získaných bodov. Z takto získaného poradia budú prijatí
najúspešnejší uchádzači tak, aby ich bolo spolu 56 (vrátane uchádzačov, prijatých bez vykonania prijímacej
skúšky).
O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu,
ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na
internetovej stránke školy a na bráne školy najneskôr do troch dní odo dňa konania 2. termínu prijímacej skúšky
v zmysle školského zákona.
Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. Spolu s doručením
rozhodnutia o prijatí, škola uchádzačom oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole
a termín vstupných jazykových testov.
Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto
ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastní zápisu, riaditeľ strednej školy je povinný
začať správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok).
Pri zaraďovaní do jazykových skupín a stupňov pokročilosti sa bude vychádzať zo vstupných testov
z anglického a nemeckého jazyka.
Poznámky :
1. Uchádzač, alebo zákonný zástupca uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak
navštevuje. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na
strednú školu do 20. 4. 2019.
2. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych
termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod
neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi
strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade
rezervuje miesto v počte uchádzačov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
3. Gymnázium L. Novomeského uskutoční virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. K aktuálnej verzií
virtuálneho DŇA OTVORENÝCH DVERÍ sa bude možné dostať v priebehu mesiaca marec a apríl na
internetovej stránke www.gln.sk (http://glnt.edupage.org).
Podmienky prijatia boli prerokované a schválené dňa 15.1.2019 na zasadnutí vedenia školy a dané na vedomie rade
školy a pedagogickej rade.
V Bratislave 31.1.2019

Ing. Norbert Kyndl
riaditeľ školy

