GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, VAZOVOVA 6, BRATISLAVA
www.vazka.sk
Kritériá prijímania žiakov
do 1.ročníka 4-ročného štúdia na školský rok 2017/2018
V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa 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, po prerokovaní
v pedagogickej rade a so súhlasom Bratislavského samosprávneho kraja odboru školstva, mládeže
a športu budú v školskom roku 2017/2018 v našom gymnáziu otvorené:
3 triedy v 1. ročníku 4-ročného štúdia
(28 žiakov v triede; spolu 84 žiakov z 9. ročníka ZŠ)
I. Profilácia školy
V rámci Školského vzdelávacieho programu Gymnázia Jána Papánka škola posilňuje najmä
vyučovanie jazykov a prírodovedných predmetov. V 4. ročníku sa žiak profiluje individuálne
výberom až 14 hodín povinne voliteľných predmetov (z celkového počtu 30 hodín týždenného
učebného plánu), ktoré sa otvárajú podľa záujmu žiakov v danom ročníku. V ponuke sú obvykle tieto
voliteľné predmety: konverzácia v cudzom jazyku, spoločenskovedný seminár; seminár z dejepisu,
seminár z dejín umenia, seminár z umenia a kultúry, chémie, fyziky, biológie, geografie, seminár z
matematiky, cvičenia z matematiky, seminár z informatiky, ekonomika, literárny seminár a základy
športovej prípravy.
Každý žiak našej školy sa učí dva cudzie jazyky. K anglickému jazyku si ako druhý cudzí jazyk zvolí
jeden z nasledovných jazykov: francúzsky, ruský alebo španielsky jazyk. Žiak, ktorý mal na ZŠ
nemecký jazyk, bude v ňom pokračovať a má možnosť získať nemecký jazykový diplom (DSD I – B1
úroveň; DSD II – B2, C1 úroveň).
II. Prijímacie konanie
O štúdium v 1. ročníku nášho gymnázia sa môže uchádzať každý žiak 9. ročníka ZŠ, ktorý bude mať
u nás riadne zaevidovanú prihlášku.
V zmysle § 65 ods. 5 školského zákona budú prijatí bez prijímacej skúšky tí uchádzači o štúdium,
ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete
samostatne úspešnosť najmenej 90%.
Podľa § 65 ods. 2 školského zákona riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla, že
žiak bude prijatý na gymnázium na základe týchto kritérií:
1.
2.
3.
4.

Výsledky hodnotenia prospechu a správania zo ZŠ.
Výsledky z testovania žiakov 9. ročníka ZŠ (ďalej len Testovanie).
Výsledok písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠ SR a na
majstrovstvách SR v individuálnych športoch.

V zmysle § 66 odsek 6 školského zákona sa prijímacia skúška bude konať v termínoch 9. a 11. mája
2017. Riaditeľka školy písomne pozve uchádzačov o štúdium na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred
termínom ich konania.
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Na základe stanovených kritérií budú body pridelené nasledovne:
Žiak získava body za:
hodnotenie
1.
prospechu
a správania zo ZŠ
na výročných
vysvedčeniach zo
7.-8. ročníka
a polročnom
vysvedčení z 9.
ročníka

Spôsob prideľovania bodov:

Zo základu 30 bodov sa odpočíta:
Hodnotenie
prospechu:

z predmetov:
slovenský jazyk a
literatúra,
matematika,
cudzí jazyk,
Hodnotenie
správania:

dejepis,
fyzika,
prírodopis,
zemepis,
chémia.
(V prípade, že žiak
študoval na ZŠ 2 cudzie
jazyky, započítava sa len
jeden cudzí jazyk, a to
ten, v ktorom dosiahol
lepší prospech.)

za každý stupeň hodnotenia
2 (chválitebný)
z uvedených predmetov
za každý stupeň hodnotenia
3 (dobrý) z uvedených
predmetov
za každý stupeň hodnotenia
4 (dostatočný) z uvedených
predmetov
za zníženú známku zo
správania 2. stupňa
(uspokojivé)
za opakovane (aspoň 2x)
zníženú známku zo
správania na 2. stupeň
(uspokojivé)
za zníženú známku zo
správania na 3.stupeň
(menej uspokojivé).

1 bod
2 body
5 bodov

10 bodov
15 bodov

20 bodov

+
2.

výsledok
Testovania žiakov
9. ročníka

Maximálne 40 bodov
(20 za slovenský jazyk + 20 za
matematiku)

+
3.

výsledok písomnej
prijímacej skúšky

Maximálne 60 bodov
(30 bodov za skúšku zo
slovenského jazyka a literatúry +
30 bodov za skúšku
z matematiky)
Žiak môže byť prijatý len
vtedy, ak na prijímacej skúške
získal z každého testu najmenej
15 bodov.

+
4.

umiestnenie
v predmetových
olympiádach,

Predmetové olympiády:
1. miesto – 10 bodov

Body sa prideľujú prerátaním výsledku
v percentách uvedeného na prihláške na
body.
100% = 20 bodov
Prijímacia skúška je písomná. Skúška
zo slovenského jazyka a literatúry
pozostáva z úloh z gramatiky, literatúry
a jej teórie. Skúška z matematiky
zahŕňa úlohy z aritmetiky, algebry
a geometrie. Žiaci môžu používať len
rysovacie potreby a kalkulačku (bez
programovateľných funkcií!). Obsah
skúšky z obidvoch predmetov je v súlade
so Štátnym vzdelávacím programom
ISCED 2. Každá z týchto skúšok trvá 60
minút.
Započítavajú sa body za okresné
a vyššie kolá predmetových olympiád,
Pytagoriády a celoštátnych súťaží
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celoštátnych
predmetových
súťažiach a
individuálnych
športoch

2. miesto – 8 bodov
3. miesto – 7 bodov
Ostatné súťaže:
1. - 3. miesto 3 body

vyhlasovaných MŠ SR.
V individuálnych športoch sa
započítavajú body za umiestnenie na
Majstrovstvách SR.
Započítavajú sa umiestnenia za 7. –
9.ročník
Uchádzač musí priložiť originál diplomu,
respektíve osvedčenia o umiestnení alebo
jeho overenú kópiu najneskôr
do 1. mája 2017.

= Súčet získaných bodov určuje umiestnenie žiaka v zozname uchádzačov o štúdium.
V prípade rovnosti bodov uchádzačov okrem súčtu získaných bodov rozhodnú nasledovné kritériá
v tomto poradí:
1. potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení žiaka odovzdané spolu s prihláškou podľa § 67 ods. 3
školského zákona;
2. vyšší počet bodov získaných za písomnú prijímaciu skúšku;
3. vyšší počet bodov získaných v Testovaní žiakov 9. ročníka;
4. vyšší počet bodov získaných za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach podľa bodu
4. vyššie uvedenej tabuľky.
Prijatý žiak, ktorý sa učil na ZŠ nemecký jazyk, vykoná informatívnu skúšku z NJ (na úrovni A2 B1). Podľa úspešnosti v skúške z NJ bude žiakovi ponúknutá možnosť zaradenia do triedy s rozšíreným
vyučovaním NJ.
III.

Zápis prijatých uchádzačov

Riaditeľka školy najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok zverejní zoznam
uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky. Najneskôr do 16. mája 2017 zverejní na bráne školy
a na internetovej stránke školy zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium.
V zmysle § 68 ods. 3 školského zákona riaditeľka školy vydá písomné Rozhodnutie o prijatí/neprijatí
žiaka. Zápis prijatých uchádzačov bude v dňoch 17. až 19. mája 2017 od 8.00 do 15.30 hod. Na
zápis príde zákonný zástupca žiaka s preukazom totožnosti a zápisným lístkom, ktorý vydá základná
škola. Pri zápise zákonný zástupca prijatého uchádzača dostane písomné Rozhodnutie o prijatí na
štúdium a odovzdá zápisný lístok vydaný základnou školou. Ak sa zákonný zástupca prijatého
uchádzača v stanovenom termíne na zápis nedostaví, bude mu Rozhodnutie o prijatí zaslané poštou
a môže prísť na zápis v úradných hodinách v termíne najneskôr do 5. júna 2017. Ak sa zákonný
zástupca prijatého uchádzača nedostaví na zápis ani v tomto náhradnom termíne, riaditeľka školy začne
správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium v zmysle zákona č. 71/1967 Z. z.
o správnom konaní (správny poriadok) a uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý
nasleduje v poradí v zozname uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta.
Podmienky a kritériá prijímacieho konania boli sformulované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a boli
prerokované pedagogickou radou dňa 21. januára 2017.
Bratislava 29. marca 2017

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.
riaditeľka školy
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