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Kritériá prijímacieho konania žiakov na školský rok 2023/2024

Študijný  odbor: : 7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia gymnázium – štvorročná forma štúdia

EDUID školy: 100009598

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 a zákonom 415/2021 Z. z.,  ktorým sa

mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dopĺňaní niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.

 

1. Podmienky prijímacieho konania

1.1   Všeobecné podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štvorročnú formu štúdia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, vykonanie

prijímacej skúšky a záujem uchádzača o gymnaziálne štúdium.

            1.2   Prijímacia skúška 

1.2.1 Na prijímaciu skúšku budú pozvaní všetci  uchádzači  o štúdium,  ktorí  spĺňajú predpoklady uvedené

v bode 1.1. a ktorí predložia nižšie uvedené dokumenty riaditeľke školy  v termíne, stanovenom MŠVVaŠ SR.:

a) prihláška na štúdium na strednej škole elektronicky alebo v papierovej podobe, ktorú overí riaditeľ

základnej školy, 

b) doklady o úspešnej účasti v predmetových  olympiádach  alebo súťažiach,

c) potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti alebo špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrebách

uchádzača. 

Prihláška  na  štúdium   je  povinným   dokumentom.  Ostatné  dokumenty  nie  sú  povinné,  avšak  bez  ich

predloženia v stanovenej lehote nebudú školou akceptované.

Žiakom so zdravotným znevýhodnením bude  forma prijímacej skúšky   upravená  s prihliadnutím na ich 

zdravotné znevýhodnenie na základe odporúčaní CPPPaP tak, aby mali možnosť preukázať svoje schopnosti 

a spôsobilosti naplniť profil absolventa, za predpokladu, že zákonný zástupca predloží:    

a) žiadosť o úpravu podmienok prijímacej skúšky  na základe správy z CPPPaP, v ktorom je žiak  vedený,

b) správu z poradenského zariadenia s odporúčaniami na  úpravu  podmienok prijímacej skúšky.    

             Uchádzači, ktorí sa  zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť prijímacej skúšky, sú povinní predložiť riaditeľke

školy doklady o príčine neúčasti najneskôr do 8:00 h v deň konania skúšky.  
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1.2.2  Predmetom prijímacej skúšky je  test  zo slovenského jazyka a test z matematiky.  Forma prijímacej

skúšky je písomný test. Jazykom skúšky je slovenský jazyk.

1.2.3  Prijímacia skúška  sa bude konať v termínoch, určených MŠVVaŠ SR,  v budove  Gymnázia Andreja

Kmeťa, Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica. 

Dĺžka prijímacej skúšky je: test z matematiky 60 minút, test zo slovenského jazyka 60 minút.

2. Kritériá prijatia žiakov

2.1 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ - maximálny počet bodov MAT/30b; SJL/30b. 

Úspešnosť v každom predmete:

Priemer Body

100% -  90% 30 b

89,9% - 80% 20 b

79,9% - 70% 15 b

69,9% - 60% 10 b

59,9% - 50% 5 b

Žiaci, ktorí v     celoslovenskom testovaní žiakov T9 dosiahli v     každom testovanom predmete  úspešnosť   aspoň  

90%  , budú na štúdium prijatí bez prijímacej skúšky  a     bez zohľadňovania ďalších kritérií.  

V prípade,  že  žiak  neabsolvuje  testovanie  T9,  budú mu za  toto kritérium pridelené body zodpovedajúce

celoslovenskej priemernej úspešnosti v testovanom predmete. 

2.2 Prijímacia skúška - test zo slovenského jazyka a     matematiky   – maximálny počet bodov MAT/75b; SJL

/75b.

        Prijímacia skúška sa hodnotí pridelením bodov podľa správnosti riešenia jednotlivých  úloh písomného

testu. 

Obsah skúšky bude zostavený podľa Štátneho vzdelávacieho programu  pre 2. stupeň  základnej školy ISCED 2

v Slovenskej republike do 1. polroka 9. ročníka základnej školy.

Prijímacia skúška sa považuje za úspešne vykonanú, ak uchádzač o štúdium získa  aspoň 40 % z celkového

počtu bodov 150.

2.3    Predmetové olympiády a súťaže   -    maximálny počet  50 bodov.
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Žiakom budú prideľované body za nižšie uvedené predmetové olympiády: 

olympiáda  zo  slovenského  jazyka  a  literatúry,   matematická  olympiáda,  fyzikálna  olympiáda,   chemická

olympiáda,  biologická olympiáda,  geografická olympiáda,  dejepisná olympiáda,  olympiáda v cudzom jazyku

a Pytagoriáda z obdobia  od 1. septembra 2021  do termínu doručenia prihlášky na štúdium s možnosťou

doplniť doklad o úspešnej účasti do dňa konania prijímacích skúšok. 

Doklad  o  úspešnej  účasti  v  predmetovej  olympiáde  (originál  diplomu  alebo  kópia  diplomu  overená

príslušnou základnou školou) musí byť pripojený k prihláške.    

V     opačnom prípade žiakovi nebudú pridelené body za predmetové olympiády.  

Doklady z     iných súťaží alebo nehodnoverné doklady  nebudú akceptované.  

            

      Za úspešnú účasť v predmetových olympiádach budú body prideľované nasledovne:

Druh olympiády Počet bodov

1. – 3. miesto  v okresnom/regionálnom kole 5 bodov

Úspešný riešiteľ v krajskom kole  10 bodov

1. – 3. miesto v krajskom kole
15 bodov

Úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole  20 bodov

1. – 3. miesto v  celoslovenskom kole 25 bodov

Body  budú pridelené len za najvyššie umiestnenie v súťaži v danom školskom roku. 

               

2.4   Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov   :  

a) získaných  z celoslovenského testovania žiakov (max 60 bodov),

b) získaných z písomnej časti prijímacej skúšky (max 150 bodov),

c) získaných  za predmetové olympiády a celoštátne súťaže(max 50 bodov).

      Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní je 260 bodov.

2.5   V     prípade rovnosti získaných bodov budú o     poradí uchádzačov rozhodovať   nasledovné kritériá     :  

a) potvrdenie  o zmenenej  pracovnej  schopnosti žiaka  odovzdané  spolu  s prihláškou

žiaka,

b) vyšší počet bodov dosiahnutý  za prijímaciu skúšku,

c) lepší študijný výsledok v predmete v MAT a SJL na výročnom vysvedčení z 8. ročníka 

                            a polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ.
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3. Záverečné ustanovenia 

 Priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje 5- členná prijímacia komisia menovaná riaditeľkou

školy.

 Prijímacia komisia zostaví konečné poradie uchádzačov.

 Riaditeľka školy zverejní  na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa   

       výsledkov prijímacieho konania v termíne, určenom MŠVVaŠ SR.

 Riaditeľka školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí v termíne, určenom MŠVVaŠ SR.

 Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní 

      odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 Zákonný zástupca prijatého uchádzača  písomne potvrdí škole prijatie/neprijatie  na vzdelávanie.      V

prípade  elektronického  alebo  osobného   doručenia  je  rozhodujúci  dátum  doručenia  škole.  V  

prípade  poštového  doručenia  je  rozhodujúci  dátum  podania  na  poštovú  prepravu. Vzor  

potvrdenia  je zverejnený na webovej stránke školy v časti Informácie pre uchádzačov o štúdium.

 V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium,

riaditeľka školy uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí medzi

uchádzačmi neprijatými  pre  nedostatok miesta,  a  ktorého  zákonný zástupca podal  odvolanie

proti rozhodnutiu o neprijatí.

 Všetky  potrebné  informácie  k samotnému  priebehu  prijímacieho  konania  dostane  každý

prihlásený uchádzač spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku.

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov, riaditeľka školy rozhodne o konaní 2. kola 

prijímacej skúšky na nenaplnené miesta a zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na  

webovom sídle školy. Následne bude informovať o dátume konania 2. kola prijímacej skúšky.

Kritériá  prijímacieho  konania  boli  prerokované  v pedagogickej  rade  pri  Gymnáziu  Andreja  Kmeťa

v Banskej Štiavnici dňa 22. februára 2022 a dané na vedomie Rade školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa

v Banskej Štiavnici dňa 24. februára 2022.

             

               V Banskej Štiavnici 24. februára 2022                                           PhDr. Renata Mikulášová

riaditeľka Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
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