Kritériá pre prijímacie konanie na Gymnáziu vTrebišove
pre školský rok 2020/2021 —štvorročné štúdium
Štuciijný odbor: 7902 J gymnázium štvorročné štúdium
—

Prijímacie konanie sa koná na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky podľa * 150 ods. 8 zákona a * 161k Č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „školský zákon“), v súlade so zákonom Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov,
v súlade s *29 a *31 zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade so zákonom Č. 71/1967 Z.z. O správnom konaní v znení neskorších
predpisov a doplnkov.
Podmienky priiímacieho konania
Do 1.ročníka móžeme prijať 62 žiakov.
Prijímacieho konania sa můžu zúčastniť:
.
žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 9. ročník vzdelávacieho programu základnej
školy,
Kritéria pre prijatie na štúdium
Pr!iímame na základe:
1. Študijných výsledkov
2. Prospechu
3. Ďalších kritérií
1. Študijné výsledky
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčně body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
1.1. Dva povinné predmety:
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podťa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 5. (4— x). (4 z), kde xje známka zdaného predmetu. Za toto kritérium móže
získať žiak 180 bodov.
—

1.2. Profilový predmet
Anglický jazyk
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 3. (4 x). (4 x) ‚kde xje známka zdaného predmetu. Za toto kritérium může
získať žiak 54 bodov.
—

—

1.3. DopInkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podťa nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 2. (4 x). (4 x), kde x je známka zdaného predmetu. Za toto kritérium může
—

—

získať žiak 180 bodov.
prvý dopinkový predmet:
druhý dopinkový predmet:
tretí dopinkový predmet:
štvrtý dopinkový predmet:
platy dopinkový predmet:

Dejepis
Geograjia
Biológia
Fyzika
Občianska náuka

2. Prospech
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania ( 6.ročník, 7.ročník, 8.ročník) stupeň
1— výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský
rok. Za toto kritérium může získať žiak 15 bodov.
3. Ďalšie kritéria
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu <0; 100) bodov.
3.1. Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5.
mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SiL, cudzieho
jazyka (ANi, NEi, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEE alebo technickej olympiáde a
Pytagoriáde.
Do úvahy berieme najlepší výsledok žiaka na predmetovej olympiáde zdaného predmetu. Žiak může
získať za uvedené kritérium maximálne 100 bodov.
Kolo súťaže

Počet bodov

1. —5. miesto na okresnom kole

5

2. —5. miesto na krajskom kole

10

1. miesto na krajskom kole

15

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Žiak móže získať za uvedené kritérium maximálne 100 bodov.
Kolo súťaže

Počet bodov

1. miesto na celonárodnom kole

40

2. —5. miesto na celonárodnom kole

30

1. miesto na medzinárodnom kole

50

3.3. Vlastné kritérium
Športové súťaže organizované MŠVVaŠ a predmetové súťaže, ktoré nie sú organizované MŠVVaŠ
Do úvahy berieme najlepšívýsledok žiaka na predmetovej olympiáde zdaného predmetu a súťaže. Žiak
móže získaf za uvedené kritérium maximálne 100 bodov.

Kolo súťaže
1. —5. miesto na okresnom kole
2. —5. miesto na krajskom kole
1. miesto na krajskom kole
1. miesto na celoslovenskom kole

Počet bodov
5
10
15
20

Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov:
a) za študijné výsledky
b) za prospech
c) za d‘alšie kritéria
V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a! Podľa ~ 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý
má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/získal väčší počet bodov za bod 3 Ďalšie kritéria,
c/ dosiahol väčší počet zurčeného profilového predmetu školy anglický jazyk.
-

Záverečné ustanovenia:
Priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeíkou gymnázia.
Prijímacia komisia zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov.
Riaditeíka gymnázia zverejní zoznam uchádzačov na webovej stránke školy podľa výsledkov
prijímacieho konania do 29.mája 2020.
Riaditeľka strednej školy najneskór do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez
informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Zároveň im bude doručený dotazník, v ktorom prijatý uchádzač vyznačí výber z povinne voliterných
predmetov etická/náboženská výchova a záujem o štúdium dvoch cudzích jazykov ( anglický jazyk,
nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk).

Dóležité termíny pre prijímacie konanie na Gymnáziu v Trebišove 4 -ročně štúdium
do 07.5.2020 zverejnenie kritérií pre prijímacie konanie Gymnáziom v Trebišove,
do 15.5.2020 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditel‘ovi zš,
do 19.5.2020 riaditel‘ zš odosiela prihlášku na gymnázium,
do 19.5.2020 zákonný zástupca oznámi riaditelke gymnázia výsledok umiestnenia žiaka na
predmetových olympiádach a doručí potvrdenie o umiestnení na ostatných
sútažiach.
Podla usmernenia Mš VVŠ SR
riaditelka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a zašle
rozhodnutia o úspešnom vykonaní prijímacej skúšky do 29.mája 2020.
Na nenaplnený počet miest pre žiakov do 1.ročníka Gymnázia, Komenského 32, Trebišov sa
prijímacia skúška uskutoční do 23.6.2020.
Podra usmernenia Mš VVŠ SR riaditel‘ka gymnázia uzavrie zápis prijatých uchádzačov.
-

-

—

—

—

—

-

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v Pedagogickej rade pri Gymnáziu, Komenského 32,
Trebišov.

Schválené pedagogickou radou
V Trebišove dňa 04.05.2020
Riaditel‘ka školy:
PaedDr. Mária Kašaiová
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