Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia
na Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne pre školský rok 2021/2022
Študijný odbor:
Dĺžka štúdia:
Plánovaný počet tried:
Plánovaný počet žiakov:
Dátum konania prijímacej skúšky:

7902 J gymnázium
4 roky
2
56
3. mája 2021
10. mája 2021

Podmienkou zaradenia žiaka do prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia
pre šk.rok 2021/2022 je riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka
v Komárne. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača podá prihlášku na strednú školu
do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu
v májovom termíne, môže podať zákonný zástupca žiaka ďalšiu prihlášku na tunajšiu
školu do 21. júna 2021 v prípade, že do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej
ako 56 uchádzačov a riaditeľ školy rozhodne, že sa na škole budú konať prijímacie skúšky
v ďalšom termíne.
A/

Uchádzači o štúdium konajú písomnú prijímaciu skúšku z predmetov:
slovenský jazyk a literatúra
- 45 minút
matematika
- 45 minút
Na písomnej prijímacej skúške môže uchádzač získať spolu maximálne 100 bodov:
zo slovenského jazyka a literatúry - 50 bodov
z matematiky
- 50 bodov
Žiak vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahol súčet bodov z oboch predmetov
30 a viac.
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacích skúšok a čas
na vypracovanie zadaní upraví podľa charakteru zdravotného znevýhodnenia.
Riaditeľ gymnázia pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred
termínom prijímacej skúšky.

B/

Do celkového počtu bodov sa uchádzačovi prirátajú body aj:
za mimovyučovacie aktivity v 7. až 9.ročníku základnej školy:
7 bodov – za reprezentáciu SR v športe alebo za 1. až 3. miesto v celoslovenskom
kole športovej alebo predmetovej súťaže,
5 bodov – za úspešnosť v krajskom kole predmetovej súťaže, za 1.- 3. miesto
v krajskom kole športovej súťaže,
3 body - za 1. až 3. miesto v okresnom kole predmetovej alebo športovej súťaže,
2 body - za úspešnosť v okresnom kole predmetovej súťaže,
2 body - za činnosť v umeleckom súbore – potvrdenú riaditeľom ZŠ,
1 bod
- za úspešnosť v okresnom kole Pytagoriády alebo Archimediády.
Za aktivity uvedené v bode B sa započítava za každý druh súťaže jedenkrát
najvyššie hodnotenie. Pod pojmom predmetová súťaž sa rozumejú olympiády
z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, fyziky, chémie, biológie, dejepisu,
geografie, cudzích jazykov, súťaž v prednese prózy a poézie. Originály alebo kópie
diplomov k bodu B je potrebné doručiť na sekretariát riaditeľa najneskôr do 29.4.2021
elektronicky, poštou alebo osobne. Uzná sa aj potvrdenie riaditeľa ZŠ o dosiahnutom
výsledku. Započítajú sa aj umiestnenia dosiahnuté v online súťažiach.

C/

Na základe dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov.

D/

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú nasledovné kritériá v uvedenom poradí:
a) zmenená pracovná schopnosť
b) vyššie bodové hodnotenie podľa bodu B.

O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ gymnázia na základe výsledkov prijímacieho
konania.
E/

Pre školský rok 2021/2022 vyhoveli kritériám a budú prijatí uchádzači, ktorí úspešne
vykonali prijímaciu skúšku, a ktorí sa na základe týchto kritérií umiestnili do 56. miesta
vrátane.
Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejní riaditeľ gymnázia
do 20. mája 2021.
Riaditeľ gymnázia rozhodne a odošle poštou uchádzačovi rozhodnutie o prijatí resp.
neprijatí najneskôr do 20. mája 2021.
Spolu s rozhodnutím o prijatí odošle potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení žiaka
na štúdium. Zákonný zástupca obratom (najneskôr však do 25. mája 2021) doručí
riaditeľovi gymnázia vyplnený formulár potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení
do školy.

F/

Podmienkou pre prijatie je splnenie podmienok prijímacieho konania, úspešné ukončenie
9.ročníka ZŠ a že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. Žiak pri nástupe
do 1.ročníka SŠ predloží vysvedčenie za 9.roč.ZŠ.

V súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené číselné kódy pridelené uchádzačom.
Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia platia len pre školský rok
2021/2022.
Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium boli vypracované 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, vyhláškou MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných
školách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č.251/2018 Z.z. o sústave
odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení
neskorších predpisov a rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26.1.2021 a Usmernením
pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov
žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 vydaným MŠVVaŠ SR zo dňa 23.2.2021.
Vzhľadom na zložitú a premenlivú epidemiologickú situáciu sa riadime aktuálnymi
rozhodnutiami ministra školstva, preto sa aj tieto kritériá môžu zmeniť.
Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium boli prerokované na pedagogickej rade dňa
24.2.2021.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

