Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2018/19
Študijný odbor – zameranie: 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium
Riaditeľstvo Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou v súlade s § 62 – 68 zákona č.245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s
vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení
zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 268/2011 Z.z. a
vyhlášky 113/2012 Z.z. stanovuje tieto kritériá prijímania uchádzačov o štvorročné štúdium:

Podmienky prijímacieho konania
Riaditeľka gymnázia po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom
zriaďovateľa určila počet žiakov, ktorých je možné v školskom roku 2018/2019 prijať.
Pre školský rok 2018/2019 možno prijať do prvého ročníka 4-ročného štúdia gymnázia študijný odbor
7902 J gymnázium 18 žiakov - 1 trieda.
O štúdium sa môžu uchádzať žiaci deviateho ročníka základnej školy.
Prijímanie žiakov bez prijímacej skúšky
Do 1. ročníka štvorročného gymnázia bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí podľa § 65
ods. 5 školského zákona v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
Prijímanie na základe prijímacej skúšky
Ostatní uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky písomnou formou, ktorá z každého predmetu trvá 60 minút, obsah skúšky je
stanovený ISCED II a vzdelávacím štandardom pre ZŠ.
Zohľadňujú sa :
a) výsledky písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu
matematika . Obsah a rozsah prijímacích skúšok z týchto predmetov bude v súlade so ŠVP pre 2.
stupeň základných škôl ISCED 2.
b) výsledky žiakov na celoštátnom testovaní zo slovenského jazyka a matematiky-Testovanie 9,

c) študijné výsledky na konci 8. ročníka a na konci 1. polroka 9. ročníka,
d) umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVa Š SR

Hodnotenie
Výsledky v prijímacom konaní


maximálny počet bodov, ktorý žiak môže získať je 80, t.j 40 bodov zo slovenského jazyka a 40
bodov z matematiky.

Bodové hodnotenie za priemerný prospech


pri prijímacej skúške sa zohľadňuje priemerný prospech žiaka z povinných vyučovacích
predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem
vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka
a na konci prvého polroku deviateho ročníka ako bonusové body za jednotlivé priemery
podľa nasledovnej stupnice:

Body za študijný prospech
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Bodové hodnotenie za výsledky v celoštátnom testovaní zo slovenského jazyka a literatúry
a matematiky
Pri prijímacej skúške sa zohľadňujú výsledky MONITORu ako bonusové body podľa nasledovnej
stupnice:
 100 – 90% úspešnosť MONITORu - bez prijímacej skúšky z daného predmetu (žiak získa
z daného predmetu do hodnotenia 45 bodov)
 89 – 80% úspešnosť MONITORu - 5 bodov
 79 – 70% úspešnosť MONITORu - 4 body
 69 – 60% úspešnosť MONITORu - 3 body
 59 – 50% úspešnosť MONITORu - 2 body
Žiak splnil kritériá prijatia, ak úspešne vykonal prijímacie skúšky - získal v každom predmete
samostatne na písomnej skúške minimálne 12 a viac bodov.
Celkové poradie uchádzačov určuje súčet získaných bodov (maximálny počet bodov 100):


za výsledky písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra a
predmetu matematika,





za výsledky žiaka na celoštátnom testovaní zo slovenského jazyka a matematiky -Testovanie
9,
za študijné výsledky na konci 8. ročníka a polročných známok 9. ročníka,
za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVa Š SR.

Uchádzači o štúdium sa zoradia podľa takto získaného počtu bodov a budú prijímaní postupne až
do naplnenia počtu žiakov v triede. Maximálny počet žiakov, ktorých riaditeľka gymnázia môže
prijať, je 18 do jednej triedy prvého ročníka.
V prípade rovnosti súčtu bodov (na poslednom prijímanom mieste) bude prednostne prijatý
uchádzač:





so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám
prijímacieho konania (§ 67 ods.3.cit.zákona),
ktorý dosiahol lepšie výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných
MŠVVa Š SR - umiestnenie vo vyšších kolách (krajské a celoslovenské)
s vyšším súčtom bodov dosiahnutých na PS zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky,
dosiahol vyšší súčet bodov za priemerný prospech žiaka z povinných vyučovacích predmetov
na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka.

Pre druhé kolo platia tie isté kritériá ako pre prvé.
Záverečné ustanovenia





Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach (pre ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší
ako 3 dni ) treba ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod v deň konania skúšok.
Zoznamy všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov budú zverejnené na nástenke
v priestoroch školy pod prideleným číselným kódom v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať upravenú formu, obsah a rozsah písomných
testov v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.
Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve
školy. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí žiaka,
návratku a svoj preukaz totožnosti. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom
termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť.

Kritériá boli prerokované na zasadnutí
pedagogickej rady dňa 26.01.2018
rady školy dňa 14.02.2018

RNDr. Zuzana Borovská
riaditeľka školy
V Moldave nad Bodvou 14. februára 2018

