GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, VAZOVOVA 6, BRATISLAVA

Kritéria prijímacieho konania
do 1. ročníka 5-ročného slovensko – anglického vzdelávacieho programu
na školský rok 2020/2021
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 bude
v školskom roku 2020/2021 v našom gymnáziu otvorená:

1 trieda v 1. ročníku 5-ročného bilingválneho štúdia
Zriaďovateľ školy odsúhlasil počet 28 žiakov v triede 5 – ročného bilingválneho gymnázia.
I. Profilácia školy
Učebný plán päťročného štúdia v rámci školského vzdelávacieho programu posilňuje počet hodín
prírodovedných i spoločenskovedných predmetov. Každý žiak sa povinne učí dva cudzie jazyky od
prvého ročníka. Druhým cudzím jazykom je nemecký alebo španielsky jazyk. V 5. (poslednom) ročníku
sa žiaci individuálne profilujú podľa svojho záujmu a smeru ďalšieho štúdia výberom 12 hodín povinne
voliteľných predmetov z celkového týždenného počtu hodín.
II. Prijímacie konanie
•

O štúdium v 1. ročníku 5-ročného gymnázia sa môže uchádzať každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ,
ktorý bude mať u nás riadne evidovanú prihlášku.

•

Každý uchádzač, ktorý bude mať zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole do 28. februára 2020
a bude spĺňať zákonom stanovené podmienky, bude pozvaný pozvánkou, zaslanou najmenej 5 dní
pred termínom konania skúšok na adresu zákonného zástupcu žiaka, ktorá je uvedená na
prihláške žiaka na štúdium na strednej škole.

•

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. Výsledok písomných prijímacích testov.
2. Výsledky hodnotenia prospechu a správania zo ZŠ
3. Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠ SR a na
majstrovstvách SR v individuálnych športoch.

Písomná prijímacia skúška
•

V zmysle § 64 ods. 1 školského zákona MŠ určuje predmety, z ktorých pozostáva prijímacie
konanie. Prijímacia skúška bude písomná: overenie špeciálnych schopností (test všeobecných
študijných predpokladov a test jazykových schopností).
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•

Prijímacou skúškou možno získať za písomný test všeobecných študijných predpokladov 60
bodov a za test jazykových schopností v anglickom jazyku 40 bodov.

•

Test všeobecných študijných predpokladov overuje ovládanie základného učiva na úrovni ISCED
2 (8.ročník) a logické myslenie, prebieha písomnou formou v slovenskom jazyku. Čistý čas na
vypracovanie testu je 45 minút.

•

Test jazykových schopností je v anglickom jazyku a testuje vedomosti na úrovni ISCED 2 (úroveň
A2 - Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti). Čistý čas na
vypracovanie testu je 35 minút.

Výsledky hodnotenia prospechu a správania zo ZŠ
•

Hodnotenie prospechu a správania žiakov zo ZŠ z predmetov (slovenský jazyk a literatúra,
anglický jazyk/cudzí jazyk, matematika, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia):

•

žiakom 9. ročníka sa berie do úvahy výročné vysvedčenie z 8. ročníka a polročné vysvedčenie
z 9. ročníka.

•

žiakom 8. ročníka sa berie do úvahy výročné vysvedčenie zo 7. ročníka a polročné vysvedčenie
z 8. ročníka.

•

Zo základu 30 bodov sa odpočítavajú body nasledovne: Pri hodnotení prospechu za každý stupeň
hodnotenia 2 (chválitebný) z uvedených predmetov 1 bod; za každý stupeň hodnotenia 3 (dobrý)
z uvedených predmetov 2 body; za každý stupeň hodnotenia 4 (dostatočný) z uvedených
predmetov 5 bodov. Pri hodnotení správania za zníženú známku zo správania 2. stupňa
(uspokojivé)10 bodov; za opakovane (aspoň 2x) zníženú známku zo správania na 2. stupeň
(uspokojivé) 15 bodov; za zníženú známku zo správania na 3.stupeň (menej uspokojivé) 20
bodov.

Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠ SR a na majstrovstvách
SR v individuálnych športoch
•

Bodovanie umiestnenia v súťažiach - akceptujú sa výsledky súťaží a olympiád vyhlasovaných
MŠ SR v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole (mimo športových, umeleckých a
korešpondenčných súťaží). Body sa prideľujú za umiestnenie na prvých troch miestach v každom
postupovom kole takto: predmetové olympiády za 1.miesto 10 bodov, za 2.miesto 8 bodov, za
3.miesto 7 bodov; ostatné súťaže za 1.-3.miesto 3 body. Doklad o umiestnení v súťaži,
potvrdený riaditeľom ZŠ, treba doručiť spolu s prihláškou do 28. februára 2020 (doklady dodané
neskôr nebudú akceptované).

•

žiakom 9. ročníka sa berú do úvahy umiestnenia v súťažiach z 8. ročníka a 9. ročníka.

•

žiakom 8. ročníka sa berú do úvahy umiestnenia v súťažiach zo 7. ročníka a 8. ročníka.

Ďalšie ustanovenia
•

Žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku iba vtedy, ak získal z každého testu najmenej 50%
bodov z maximálneho počtu. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky ešte nezaručuje prijatie na
štúdium, ktoré je obmedzené počtom miest (1. až 28. miesto v poradovníku vytvorenom podľa
celkového počtu dosiahnutých bodov).

•

Po spočítaní bodov za prijímacie skúšky, hodnotenie prospechu a správania zo ZŠ a umiestnenia
v súťažiach sa stanoví poradie uchádzačov podľa celkového počtu získaných bodov od
najvyššieho po najnižší.
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•

III.

V prípade rovnosti bodov rozhodne kritérium:
•

vyšší počet získaných bodov v teste na overenie jazykových schopností;

•

dokladovaná zmenenú pracovnú schopnosť uchádzača;

•

lepší celkový priemer prospechu v prvom polroku posledného ročníka ZŠ (ôsmeho, resp.
deviateho) okrem výchov.

•

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov a žiačok s ŠVVP (Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby) postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa
forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z
odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

•

Riaditeľka školy najneskôr do 19. marca 2020, zverejní zoznam prijatých a neprijatých
uchádzačov na bráne školy a internetovej stránke školy.

•

V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona ak sa žiak nedostaví na prijímacie skúšky zo závažných
dôvodov (choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR), je zákonný zástupca uchádzača povinný
oznámiť dôvod a preukázať riaditeľke školy platný doklad najneskôr v deň konania
prijímacej skúšky do 8. 00 hod. Počet uchádzačov prijatých po prijímacej skúške v riadnom
termíne bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov, ktorým riaditeľka
školy určí náhradný termín, najneskôr v poslednom týždni augusta 2020. Žiaci, ktorí úspešne
zložia skúšku v náhradnom termíne, budú zaradení do poradovníka žiakov neprijatých pre
nedostatok miesta. Z takto vzniknutého poradia budú prijatí najúspešnejší. Počet takto prijatých
uchádzačov bude zhodný s počtom žiakov, ktorým riaditeľka školy povolila vykonať skúšku v
náhradnom termíne.
Zápis prijatých uchádzačov

Zápis prijatého žiaka vykoná jeho zákonný zástupca v riaditeľni školy v dňoch 31.3. 2020 – 1.4. 2020
od 8.00 – 16.00 hod. Na zápis si prinesie preukaz totožnosti a Zápisný lístok vydaný základnou školou
a dostane písomné Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium.
V prípade, že sa nemôže zákonný zástupca žiaka dostaviť na zápis v riadnom termíne, je povinný túto
skutočnosť oznámiť najneskôr v posledný deň konania riadneho zápisu (1. apríla 2020) riaditeľke školy
a dohodne zápis v náhradnom termíne.
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
17. apríla 2020.
Ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača nedostaví na zápis ani v náhradnom termíne,
riaditeľka školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium 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 a odsúhlasené pedagogickou radou dňa 23. októbra 2019 a Radou školy dňa 24. októbra
2019.
Bratislava 2. december 2019

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.
riaditeľka školy
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