BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Gymnázium Ľ. Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen

Kritériá
prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019
Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Osemročný vzdelávací program
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.

Podľa rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici je stanovená 1 trieda prvého
ročníka osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 28 pre školský rok
2018/2019.

II. Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý
uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 § 16 ods. 3 písm.
a), úspešne ukončil piaty ročník v príslušnom školskom roku a splnil podmienky
prijímacieho konania.
Prijímacieho konania sa zúčastnia všetci uchádzači, ktorých zákonní zástupcovia podajú do
10. apríla 2018 prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, prípadne ju osobne
doručia do 20. apríla 2018 riaditeľke Gymnázia Ľudovíta Štúra. Na prihláške uvedú termín
prijímacej skúšky. Riaditeľka pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred
termínom ich konania.
Prijímacie skúšky uchádzačov do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu
pre školský rok 2018/2019 sa budú konať dňa 14. mája 2018 (pondelok) a 17. mája 2018
(štvrtok) v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
III. Kritériá prijatia uchádzačov
Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí zo
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou. Písomná forma bude
podobná forme Testovania 5 – 2017. Ich obsahom bude rozsah učiva uvedených
predmetov podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v základnej škole – ISCED 1 – primárne vzdelávanie.
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich
zdravotné znevýhodnenie.
Kritériom prijatia uchádzačov bude súčet bodov za prijímaciu skúšku a za prospech zo
základnej školy:
1. za výsledky prijímacej skúšky
- zo slovenského jazyka a literatúry
- z matematiky

(maximálne 15 bodov)
(maximálne 15 bodov)
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Uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak dosiahol minimálne 10 bodov
dohromady za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
2. za prospech zo základnej školy

(maximálne 10 bodov)

Berieme do úvahy známky na konci školského roku vo štvrtom ročníku a na polročnom
vysvedčení v piatom ročníku z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a matematika.
Ak má žiak vo 4. a aj v 5. ročníku z uvedených predmetov samé jednotky, získava 10
bodov. Za každú dvojku vo 4. a aj v 5. ročníku v uvedených predmetoch stráca 1 bod, za každú
trojku vo 4. a aj v 5. ročníku v uvedených predmetoch stráca 2 body atď.
Príklady:
 vo 4. a aj v 5. ročníku má z uvedených predmetov samé jednotky, len z matematiky
a cudzieho jazyka dvojku v 5. ročníku, získava 10 – (1+1) = 8 bodov,
 vo 4. a aj v 5. ročníku má z uvedených predmetov samé jednotky, len zo slovenského
jazyka a matematiky dvojku v oboch ročníkoch, získava 10 – (1+1+1+1) = 6 bodov,
 vo 4. a aj v 5. ročníku má z uvedených predmetov samé jednotky, len z matematiky
trojku v 5. ročníku a dvojku vo 4. ročníku, získava 10 – (2+1) = 7 bodov.
Uchádzač splnil podmienky prijímacieho konania, ak za skúšku zo slovenského jazyka
a literatúry, za skúšku z matematiky a za prospech zo ZŠ dosiahol spolu aspoň 20 bodov.
V prípade, že počet uchádzačov, ktorí splnia uvedené kritérium bude väčší, ako škola môže
prijať, uvedená hranica 20 bodov sa zvýši tak, aby počet prijatých uchádzačov sa rovnal
počtu uchádzačov, ktorých môžeme prijať.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí:
uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť bude prijatý prednostne pred
uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania,
lepšie výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
lepšie výsledky z prijímacej skúšky z matematiky,
známky zo slovenského jazyka a literatúry na polroku 5. ročníka a následne na konci 4.
ročníka,
známky z matematiky na polroku 5. ročníka a následne na konci 4. ročníka,
lepší priemerný prospech za 5. ročník zo všetkých predmetov,
lepší priemerný prospech za 4. ročník zo všetkých predmetov.

O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacieho
konania. Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľka zriaďuje prijímaciu
komisiu ako svoj poradný orgán. Riaditeľka školy rozhodne, odošle uchádzačovi rozhodnutie o
prijatí alebo neprijatí na štúdium a zverejní zoznam uchádzačov na vstupných dverách a na
webovej stránke školy http://www.gymzv.sk/prijimacky podľa výsledkov prijímacieho konania
do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.
Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom (bez mena),
zoradených podľa najvyššieho dosiahnutého celkového počtu bodov získaných pri prijímacom
konaní a informáciu, či bol uchádzač prijatý alebo neprijatý na štúdium.
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Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky
v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta.
Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľke školy
najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka osemročného štúdia platia len v školskom
roku, pre ktorý sa skúška vykonala.
Číselný kód, pridelený uchádzačovi za účelom spracovania údajov k prijímaciemu
konaniu bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky a na Rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí
uchádzača na štúdium.
Informácie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov na štúdium do 1. ročníka osemročného
vzdelávacieho programu v školskom roku 2018/2019:
- zákonný zástupca uchádzača nájde na webovej stránke školy pomocou prideleného
číselného kódu uchádzačovi
- bude škola poskytovať zákonným zástupcom žiakov aj na t. č. 045/5333920 od 18. 5. 2018
v čase od 8.00 do 15.00.
Ďalšie informácie:
Zápis uchádzačov prijatých do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu po
úspešnom vykonaní prijímacích skúšok sa bude konať dňa 24. mája 2018 od 15.00 do
17.30 na prízemí v miestnosti L11 v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
Ak po 24. máji 2018 počet zapísaných žiakov bude menší ako 28, bude sa zoznam
doplňovať o ďalších uchádzačov, ktorí splnili kritériá prijímacieho konania a zverejňovať na
webovej stránke školy. Zápis žiakov sa bude konať priebežne a môže trvať najneskôr do 4. júna
2018.
Na zápis si uchádzač prinesie zápisný lístok vydaný základnou školou.
V prípade, že sa v uvedený deň prijatý uchádzač a jeho zákonný zástupca nemôže zúčastniť
zápisu a uchádzač má záujem študovať na našej škole, v čase do začiatku zápisu je potrebné
dohodnúť sa s riaditeľkou školy o náhradnom termíne zápisu. Ak sa uchádzač nezapíše,
rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium na Gymnázium Ľudovíta Štúra v školskom roku
2018/2019, bude neplatné.
Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého
uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční prijímacie konanie v ďalšom termíne na nenaplnený
počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do triedy 1. ročníka osemročného vzdelávacieho
programu, riaditeľka zverejní najneskôr do 6. júna 2018.

Vo Zvolene dňa 29. januára 2018

RNDr. Ivetta V i d o v á,
riaditeľka školy
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