Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
telefón: 037/6423015

e-mail: gymzmjk@stonline.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------NOVÉ KRITÉRIÁ
na prijímacie konanie do štvorročného vzdelávacieho programu pre
školský rok 2020/2021
študijný odbor – zameranie: 79 02J - gymnázium
Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov,zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov stanovujem pre prijímanie žiakov do štvorročného študijného programu pre školský
rok 2020/2021 tieto kritériá:
1) Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy a
so súhlasom zriaďovateľa prijme do štvorročného gymnázia
50 žiakov do dvoch tried
2) Podľa pokynov MŠVVaŠ SR v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020
a podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii
a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v
školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020 sa

prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov
koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
3) Organizácia prijímacieho konania bude prebiehať podľa Rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa
29.4.2020.
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-------------------------------------------------------------------------------------------3A) Pokyny pre uchádzača alebo zákonného zástupcu maloletého uchádzača
3.1.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal
najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory
vzdelávania tej istej strednej školy.

3.2.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020
podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory
vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez
informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal
prihlášky podľa bodu 3.1.

3.3.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí
strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie
o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na
štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na stránke školy v záložke Prijímacie
pohovory 2020.

3.4.

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí
strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej
školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

3.5.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020
podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet
miest (druhý termín).

3B) Riaditeľ strednej školy
3.6.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je
povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa
profilácie školy.

3.7.

Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak
uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej
školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 3.2. Rozhodujúci je dátum
doručenia strednej škole.

3.8.

Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na
základe výsledkov prijímacieho konania.

3.9.

Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom
sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
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-------------------------------------------------------------------------------------------Uchádzačom bude pridelený štvrormiestnych kód. Zákonný zástupca sa môže
informovať o pridelenom kóde e-mailom gymzmjk@stonline.sk, alebo telefonicky
037/6423015, 0903 531 412.
3.10. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie
o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
3.11. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet
voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
3.12. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho
konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
3.13. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried
na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
3.14. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v
školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje
o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

4. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy
nasledovne:
4.1.

Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.

 Slovenský jazyk a literatúra
 Matematika
Profilové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Riaditeľstvo školy určilo profilové predmety:
 Anglický jazyk
 Biológia
 Chémia

4.2.
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4.3.

Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.

Riaditeľstvo školy určilo doplnkové predmety:
 Fyzika
 Dejepis
 Geografia
5. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch (6., 7. a 8. ročník) vzdelávania stupeň 1
– výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta
5 bodov za každý školský rok.

6. PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY
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 SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo
technickej olympiáde a Pytagoriáde. K prihláške je nutné zaslať diplom.

Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto

BODY
Obvodné/okresné kolo

Krajské kolo

50
40
30
20
10

100
80
60
40
20

7. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
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:
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uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
získal väčší počet bodov za predmetové olympiády,
dosiahol väčší počet z matematiky.

Do prvého ročníka štvorročného gymnázia môže byť žiak prijatý, ak získal nižšie stredné
vzdelanie a nie je žiakom inej strednej školy.
8. Poradie uchádzačov podľa daných kritérií vypracovaných podľa Rozhodnutia ministra
školstvy SR zo dňa 29.4.2020 platia len v školskom roku 2019/2020.
9. Komunikácia so strednou školou je možná telefonicky 037/6423015, 0903 531 412,
prostredníctvom e-mailu gymzmjk@stonline.sk alebo poštou.
10. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca
uchádzača odvolať v lehote 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom
riaditeľky, ktorá odstúpi odvolania zriaďovateľovi.
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v rade školy per rollam v dňoch 1. a 4. mája
2020 a v pedagogickej rade per rollam dňa 4.mája 2020.

V Zlatých Moravciach

RNDr. Renáta Kunová, PhD.
riaditeľka školy

4.05.2020
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