Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného
odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020
Riaditeľka Gymnázia vo Vranove nad Topľou v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po
prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy určuje tieto podmienky prijatia na štúdium 81
žiakov do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok
2019/2020:
I. Prijatie bez vykonania prijímacích skúšok
Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní Testovanie 9 dosiahol v každom z predmetov
MAT a SJL úspešnosť 90 % a viac, bude prijatý podľa § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bez

vykonania prijímacej skúšky.
II. 1. Vykonanie písomnej prijímacej skúšky
Ostatní uchádzači musia na prijatie úspešne vykonať prijímaciu skúšku z predmetov
matematika (MAT) a slovenský jazyk a literatúra (SJL). Prijímacia skúška je písomná, úlohy
budú v súlade s platnými učebnými osnovami pre základné školy. Časový limit na
vypracovanie úloh:
MAT 60 minút na vypracovanie testu,
SJL

60 minút na vypracovanie testu spolu s pravopisným cvičením.

Bodovanie - maximálny počet bodov z testov zo SJL a z MAT je po 30, teda maximálny počet
bodov za písomnú časť prijímacej skúšky spolu je 60.
Žiak úspešne vykoná písomnú časť prijímacej skúšky, ak v každom predmete prijímacej
skúšky získa minimálne 15 bodov.

II. 2. Bodovanie za prospech
V prijímacom konaní berieme do úvahy dosiahnutý spriemerovaný a zaokrúhlený prospech
žiakov na konci 8. ročníka a za 1. polrok v 9. ročníku bez výchovných predmetov. Príklad:
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priemerný prospech žiaka na konci 8. ročníka:

1,90

priemerný prospech žiaka v 1. polroku 9. ročníka:

2,00

z toho priemer: 1,95 = 2,00 po zaokrúhlení.
Maximálny počet bodov za prospech je 100. Zvýšenie spriemerovaného prospechu o 0,10
znamená zníženie o 2 body:
1,00 .... 100 bodov,
1,10 ..... 98 bodov,
1,20........96 bodov,
1,30 ...... 94 bodov...
2,00....... 80 bodov atď.

II.3. Bodovanie za Testovanie 9
V prijímacích skúškach berieme do úvahy aj dosiahnutý výsledok žiakov v Testovaní 9
- tu sa spočítajú dosiahnuté percentá z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry,
spriemerujú sa a výsledok sa zaokrúhli na celé číslo.
Príklad: MAT 85 %, SJL 70 %

85 + 70 = 155/2= 77,5 - po zaokrúhlení - 78b

II.4. Body za olympiády a individuálne súťaže
Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach
(matematickej, slovenského jazyka a literatúry, fyzikálnej, technickej, chemickej, biologickej,
geografickej, dejepisnej, cudzích jazykov, programovania, pytagoriády) v 6. - 9. ročníku ZŠ:
úspešný riešiteľ v okresnom, obvodnom a regionálnom kole
úspešný riešiteľ v krajskom a vyšších kolách

5b
10b

Žiak môže do poradia získať body po najvyššie umiestnenie maximálne zo štyroch rôznych
vyššie uvedených podujatí, maximálny súčet bodov tu môže byť 15x4=60b.
Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka (diplom alebo
výsledkovú listinu) zákonný zástupca uchádzača zašle alebo osobne doručí na gymnázium
spolu s prihláškou do 20. 04. 2019 do 15.30 hod.
II.5. Určenie výsledného poradia po vykonaní prijímacích skúšok
Výsledné poradie po vykonaní prijímacích skúšok sa určí ako súčet bodov za
písomnú časť z MAT a SJL + priemerný prospech + Testovanie 9 + body podľa časti V.
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III. Určenie celkového poradia
Celkové poradie žiakov v prijímacom konaní vygenerujeme podľa častí I. až II. týchto
kritérií po ukončení prijímacích skúšok, a to nasledovne: na prvých miestach celkového poradia
sa umiestnia žiaci prijatí bez prijímacích skúšok podľa časti I. Poradie na zvyšných miestach
vygenerujeme podľa časti II.
V prípade rovnakého počtu bodov o umiestnení rozhodnú kritériá v tomto poradí:
a) zmenená pracovná schopnosť
b) lepší priemerný prospech,
c) lepší výsledok v Testovaní 9,
d) vyšší počet bodov podľa časti V.
IV. Termíny prijímacích skúšok
Prvé kolo

prvý termín:

13. máj 2019

druhý termín:

16. máj 2019

Druhé kolo

18. jún 2019

Pozvánka na 1. kolo prijímacích skúšok bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho
zákonnému zástupcovi najneskôr do 20. apríla 2019 s uvedením miesta a začiatku prijímacej
skúšky.
Ak sa po prvom kole zapíše menej ako 95% úspešných uchádzačov, riaditeľ školy
môže po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok, jeho termín
zverejní na webovej stránke do 6. júna 2019.
V. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
Výsledky prijímacích skúšok a celého prijímacieho konania budú zverejnené na
nástenke vo vestibule školy a na internetovej stránke školy www.gcd.sk po vygenerovaní
výsledkov, najneskôr však do troch dní od druhého termínu konania prijímacej skúšky.
Tieto kritériá boli prerokované v rade školy dňa 27. 09. 2018 a v pedagogickej rade
dňa 27. 09. 2018.
Vo Vranove nad Topľou
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