

Kritéria prijímacieho konania
pre školský rok 2020/2021
Kód školy:
Študijný odbor:
Dĺžka štúdia:
Plánovaný počet žiakov:

641020
7902J 00 – gymnázium
4 roky
30

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. Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:
.
o Maďarský jazyk a literatúra
o Matematika
1.2. Profilové predmety :
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:
.
prvý profilový predmet:

anglický jazyk

druhý profilový predmet: slovenský jazyk a slovenská literatúra

1.3. Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:
.

2.

prvý doplnkový predmet:

biológia

druhý doplnkový predmet:

dejepis

PROSPECH
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Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých
predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v
ktorom toto hodnotenie dosiahol.
3.

ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne. Žiak
môže získať max. 20 bodov za daný predmet a za súťaže spolu max. 45 bodov.

3.1. Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak
umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku
alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA,
FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, NAV alebo technickej olympiáde,
Pytagoriáde, atď.
Bodovanie hore uvedených súťaží:
Okresné kolo:
1. miesto 5 bodov
2. miesto 4 body
3. miesto 3 body
4. miesto 2 body
5. miesto 1 bod
Krajské kolo:
1. miesto 10 bodov
2. miesto 9 bodov
3. miesto 8 bodov
4. miesto 7 bodov
5. miesto 6 bodov
3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť
Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia,
ak sa žiak umiestnil na okresnej alebo krajskej športovej súťaži (1. – 3. miesto).
Okresné kolo:
1. miesto 5 bodov
2. miesto 4 body
3. miesto 3 body
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Krajské kolo:
1. miesto 8 bodov
2. miesto 7 bodov
3. miesto 6 bodov
3.3. Umelecký výkon
Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
okresnej alebo krajskej umeleckej súťaži (1. – 3. miesto).
Okresné kolo:
1. miesto 5 bodov
2. miesto 4 body
3. miesto 3 body
Krajské kolo:
1. miesto 8 bodov
2. miesto 7 bodov
3. miesto 6 bodov
3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového
hodnotenia ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste.
1. miesto 20 bodov
2. miesto 18 bodov
3. miesto 16 bodov
4. miesto 14 bodov
5. miesto 12 bodov
3.5. Jedno vlastné kritérium strednej školy
Ak žiak študoval v 8., 7. alebo 6. ročníku náboženstvo, resp. náboženskú
výchovu, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov; ak sa žiak umiestnil na
náboženských súťažiach (1. – 5. miesto) do celkového hodnotenia sa započíta
max. 5 bodov.
4.

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
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bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej
komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie
žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
Prerokované na pedagogickej rade dňa 05. mája 2020.

PaedDr. Róbert Madarász, v.r.
riaditeľ školy

