Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium do 1.ročníka 8-ročného štúdia
na Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne pre školský rok 2020/2021
Študijný odbor:
Dĺžka štúdia:
Plánovaný počet tried:
Plánovaný počet žiakov:
Dátum konania prijímacej skúšky:

7902 J gymnázium
8 rokov
1
22
I. termín 11.5.2020
II. termín 14.5.2020

Na štúdium do 1.ročníka 8-ročného štúdia budú prijatí uchádzači na základe
študijných výsledkov, ktoré dosiahli v 5.ročníku ZŠ, na základe výsledkov, ktoré dosiahli
v predmetových olympiádach a v súťažiach v 4.a 5.ročníku ZŠ a na základe výsledkov
prijímacích skúšok. Ak žiak nebol prijatý na strednú školu v májovom termíne, môže
podať zákonný zástupca žiaka prihlášku na tunajšiu školu do 15.júna 2020 v prípade, že
do tohto termínu bude zapísaných na štúdium menej ako 22 uchádzačov a riaditeľ školy
rozhodne, že sa na škole budú konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne.

A/

Podmienky prijatia do 1.ročníka osemročného štúdia pre šk.rok 2020/2021
1. Riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne.
Prihlášku podá uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak
navštevuje do 8.apríla 2020.
2. Úspešné vykonanie prijímacích skúšok a splnenie podmienok prijímacieho konania.
3. Úspešné ukončenie 5.ročníka základnej školy (žiak dokladuje pri nástupe do 1.roč.).
4. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

B/ 1. Všetci uchádzači konajú písomnú prijímaciu skúšku z predmetov
slovenský jazyk a literatúra matematika
-

45 minút
45 minút

Na písomnej prijímacej skúške môže uchádzač získať spolu maximálne 100 bodov:
zo slovenského jazyka a literatúry max. 50 bodov
z matematiky
max. 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.
2. Do celkového počtu bodov sa uchádzačovi prirátajú body za mimovyučovacie aktivity
nasledovne:
3 body za účasť v okresnom kole predmetovej súťaže, športovej súťaže, súťaže
v umeleckom prednese, za činnosť vo folklórnom alebo inom umeleckom
súbore,
5 bodov za 1.-3.miesto v okresnom kole predmetovej súťaže.

C/

Žiak vyhovel kritériám, ak úspešne vykonal prijímaciu skúšku a v poradí zostavenom
na základe týchto kritérií sa umiestnil do 22. miesta vrátane.

D/

V prípade rovnosti
v uvedenom poradí:

bodov

o poradí

rozhodujú

nasledovné

kritériá

a) lepší priemer z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika v 5. ročníku
(priemer vypočítaný z dvoch známok),
b) lepší priemer za 5. ročník,
c) vyššie umiestnenie v matematickej olympiáde,
d) vyššie umiestnenie v Pytagoriáde,
e) vyššie umiestnenie v okresnej súťaži v umeleckom prednese,
f) zmenená pracovná schopnosť.
Originály alebo kópie potvrdení a diplomov k bodu 3., 4. a 5. je potrebné doručiť
na sekretariát gymnázia najneskôr do 7.5.2020.

E/

Ďalšie podmienky prijatia.
1. Podmienkou pre zriadenie triedy je, že úspešne vykoná prijímacie skúšky a
na štúdium sa zapíše aspoň 17 žiakov. Ak sa v stanovenom termíne nezapíše
na štúdium dostatočný počet žiakov (minimálne 17) nebude možné zriadiť triedu.
V takom prípade žiakom, ktorí sú na štúdium zapísaní riaditeľ školy zruší rozhodnutie
o prijatí.
2. Riaditeľ školy zašle zákonnému zástupcovi uvedenému v prihláške rozhodnutie.
V rozhodnutí o prijatí bude uvedený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. Ak sa
prijatý uchádzač v uvedenom termíne nezapíše a svoju neúčasť na zápise vopred
neospravedlní bude toto riaditeľ školy považovať za nezáujem o štúdium a vydané
rozhodnutie o prijatí bude neplatné. Na takto uvoľnené miesto bude prijatý ďalší
uchádzač nasledujúci v poradí.

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 osemročného štúdia platia len pre školský rok
2020/2021.
Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium boli prejednané na pedagogickej rade dňa
28.1.2020.

Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ

