G Y M N Á Z I UM
Park mládeže 5

040 01 K o š i c e
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––KRITÉRIÁ
PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
7902 J 74 B I L I N G V Á L N E Š T Ú D I UM
( SLOVENSKO – ANGLICKÉ )
V školskom roku 2019/2020 prijmeme do 1. ročníka bilingválnej slovensko-anglickej
sekcie 24 žiakov na základe týchto kritérií:
Prijímacie skúšky sa uskutočnia na základe Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov dňa
26. a 27. 03. 2019.
Prijatí môžu byť tí žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 úspešne ukončia 8. alebo 9.
ročník ZŠ a ich prihláška na štúdium bola na našu školu doručená v stanovenom termíne (do
28.02.2019). Prijatí môžu byť aj žiaci tercie alebo kvarty 8-ročných gymnázií, ktorí podali
žiadosť o prestup na našu školu (spravidla do 28.02.2019). Pre prijatie žiaka sú rozhodujúce
výsledky prijímacích skúšok (prestupových skúšok) a jeho prospech z predchádzajúceho
štúdia.
Študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia, ako aj výsledky prijímacích skúšok budeme
hodnotiť pridelením bodového skóre:
1/ Za prospech z predchádzajúceho štúdia môže žiak získať maximálne 28 bodov. Body mu
budú pridelené takto:
- u žiakov 8. ročníka ZŠ: za priemernú známku v 5., 6. a 7. ročníku na výročnom
vysvedčení a v 8. ročníku na polročnom vysvedčení,
- u žiakov 9. ročníka ZŠ: za priemernú známku v 6., 7. a 8. ročníku na výročnom
vysvedčení a v 9. ročníku na polročnom vysvedčení.
Priemerná známka v jednotlivých ročníkoch sa bude počítať z týchto predmetov:
slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, fyzika, chémia,
biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, informatika.
Body za priemer v jednotlivých ročníkoch budeme prideľovať takto:
1,00
7 bodov
od 1,01 do 1,10
6 bodov
od 1,11 do 1,30
5 bodov
od 1,31 do 1,40
4 body
od 1,41 do 1,60
3 body
od 1,61 do 1,80
2 body
od 1,81 do 1,90
1 bod
od 1,91
0 bodov
Body za jednotlivé ročníky sa sčítajú.

Úspešný riešiteľ predmetových olympiád (okrem olympiády v ANJ) podľa umiestnenia
a výšky kola môže získať naviac maximálne 12 bodov. Úspešný riešiteľ predmetových
olympiád, vrátane olympiády v ANJ, podľa umiestnenia a výšky kola môže získať naviac
maximálne 22 bodov. Účasť a umiestnenie v súťaži je nutné preukázať písomným
potvrdením, vydaným organizátorom súťaže, prípadne riaditeľom školy. Potvrdenie je
potrebné doručiť spolu s prihláškou na štúdium, alebo osobne do 25.03.2019 na sekretariát
našej školy.
2/ Prijímacie skúšky budú konať v š e t c i prihlásení žiaci. Prijímacia skúška pozostáva
z dvoch častí:
a) Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry, za ktorú môže uchádzač
získať maximálne 40 bodov a prijímacia skúška z matematiky, za ktorú môže
uchádzač získať taktiež maximálne 40 bodov.
b) Prijímacia skúška z anglického jazyka, za ktorú môže uchádzač získať maximálne
20 bodov.
Maximálny celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za študijné výsledky
z predchádzajúceho štúdia, za prijímacie skúšky z uvedených predmetov a za umiestnenie
v predmetových olympiádach je 150 bodov.
Na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky musí uchádzač získať zo slovenského jazyka a
literatúry minimálne 15 bodov, z matematiky minimálne 15 bodov a z anglického jazyka
minimálne 10 bodov.
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa v rebríčku umiestnia na 1. až 24. mieste.
Pri rovnosti bodov rozhoduje počet bodov získaných na prijímacích skúškach z predmetu
matematika. Pri ďalšej rovnosti počet bodov získaných na prijímacích skúškach z predmetu
slovenský jazyk a literatúra.

Termín prijímacích skúšok:

26.03.2019 / utorok /
27.03.2019 / streda /

-

08,00 hod.

zo SJL a MAT

13,45 hod.

z ANJ

08,00 hod.

zo SJL a MAT

11,20 hod.

z ANJ

PS zo SJL a MAT môže uchádzač konať len raz (buď len v utorok alebo len
v stredu) a výsledky platia aj pre bilingválne slovensko – španielske štúdium.
PS z ANJ môže uchádzač konať taktiež len raz (buď len v utorok alebo len v stredu).
(Talentová skúška pre bilingválne slovensko – španielske štúdium sa koná:
26.03.2019 o 11,20 hod. alebo 27.03.2019 o 13,45 hod.)
Košice, 18.01.2019
RNDr. Alena Bobáková
riaditeľka školy

