Gymnázium
Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce

Denné štvorročné štúdium
Školský rok:

2018/2019

Študijný odbor:

7902 J gymnázium

Druh štúdia:

denné štvorročné štúdium

Počet otváraných tried a počet
žiakov:

3 triedy – 72 žiakov
(1 trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním)

Termín prijímacej skúšky:

I. termín – 14. máj 2018
II. termín – 17. máj 2018

Forma prijímacej skúšky:

písomná (test)

Profilové predmety prijímacej
skúšky:

1. slovenský jazyk a literatúra
2. matematika

Čas trvania prijímacej skúšky:

60 minút pre každý profilový predmet

Obsah prijímacej skúšky:

učivo z profilových predmetov podľa osnov základnej
školy

Kritériá rozhodnutia o prijatí
1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí dosiahli zo SJL a z MAT na
celoslovenskom Testovaní 9/2018 úspešnosť najmenej 90% z každého predmetu samostatne.
Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí nespĺňajú 1. bod týchto kritérií, vykonajú
písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky z učiva
podľa platných osnov pre ZŠ.
2. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie
podľa súčtu získaných bodov za:
1. výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
2. prospech na ZŠ
3. výsledky dosiahnuté v celoslovenskom Testovaní 9/2018 žiakov ZŠ
4. úspešnosť v predmetových olympiádach
3. Pri rovnosti bodov má pri prijímaní prednosť žiak, ktorý:
a) má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú
schopnosť,
b) dosiahol vyšší súčet bodov na prijímacích skúškach,
c) dosiahol lepšie študijné výsledky na ZŠ,
d) dosiahol lepšie výsledky v celoslovenskom Testovaní 9/2018 žiakov ZŠ,
e) získal väčší počet bodov z profilového predmetu matematika na prijímacej skúške.

4. Započítavanie bodov pre stanovenie poradia
a/ Pre započítavanie bodov za priemerný prospech žiaka na ZŠ bude zohľadnená priemerná
koncoročná známka žiaka v 6., 7. a 8. ročníku ZŠ a priemerná polročná známka v 9. ročníku
ZŠ.
Priemer
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,60
1,61 – 1,70
1,71 – 1,80

Body
70
65
60
55
50
45
40
35

Priemer
1,81 – 1,90
1,91 – 2,00
2,01 – 2,10
2,11 – 2,20
2,21 – 2,30
2,31 – 2,40
2,41 a viac

Body
30
25
20
15
10
5
0

b/ K priemernému prospechu sa pripočítavajú body z celoslovenského Testovania 9/2018
žiakov ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky podľa percentuálnej úspešnosti.
Slovenský jazyk a literatúra
Percentuálna
BODY ZA %
úspešnosť
100 - 96 %
20
95 – 91 %
18
90 – 86 %
16
85 – 81 %
14
80 – 76 %
12
75 – 71 %
10
70 – 66 %
8
65 – 61 %
6
60 – 56 %
4
55 – 51 %
2
50 – 0 %
0

Matematika
Percentuálna
úspešnosť
100 - 96 %
95 – 91 %
90 – 86 %
85 – 81 %
80 – 76 %
75 – 71 %
70 – 66 %
65 – 61 %
60 – 56 %
55 – 51 %
50 – 0 %

BODY ZA %
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

c/ Za úspešnosť prihlásených žiakov v okresnom a vyšších kolách predmetových
olympiád v školskom roku 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018 žiak získa body podľa
nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítajú body len za najlepšie umiestnenie v
najvyššom kole danej súťaže. Doklad o úspešnosti v predmetovej olympiáde musí byť
pripojený k prihláške na štúdium. Doklad môže byť na školu doručený dodatočne,
najneskôr do 14.5.2018.
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Okresné kolo
20
15
10

Krajské kolo
35
30
25

Celoštátne kolo
50
45
40

d/ Na písomnej prijímacej skúške môže žiak získať najviac 140 bodov, z toho:
1. zo slovenského jazyka a literatúry - 70 bodov
2. z matematiky - 70 bodov
Písomné skúšky sú 60 minútové. Žiak môže používať len písacie a rysovacie potreby a
kalkulačku.

Za úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky sa považuje dosiahnutie minimálne 20%
maxima bodov v každom predmete.
5. Trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Pre túto triedu platia rovnaké kritériá pre prijatie, ako pre triedy všeobecného
zamerania.
Podmienkou pre zaradenie žiaka do tejto triedy je predloženie správy CPPPaP
o diagnostikovaní žiaka ako žiaka so všeobecným intelektovým nadaním a žiadosť zákonného
zástupcu žiaka o zaradenie do tejto triedy. Diagnostikovanie je vykonané v CPPPaP na
základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
6. Postup pri prijímaní na štúdium a pri zápise
•
•
•

•

•
•

Každému žiakovi sa podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pridelí
kód, pod ktorým sa bude nachádzať vo výsledkovej listine prijatia, či neprijatia na
štúdium.
Škola zašle poštou zákonnému zástupcovi žiaka rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí
žiaka na štúdium, v ktorom bude uvedený aj kód žiaka. Prijatým žiakom sa v
rozhodnutí uvedie aj termín zápisu na štúdium.
Zákonný zástupca žiaka svojim podpisom v zápisnom lístku potvrdí nástup svojho
dieťaťa do 1. ročníka štvorročného štúdia. Zápisný lístok vydaný základnou školou
prinesie zákonný zástupca žiaka so sebou a škola si ho ponechá. V prípade, ak je
uchádzač prijatý aj na ďalšiu školu, uvedenú v prihláške, a uprednostní štúdium na
tejto škole, zápis na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce zruší, vyzdvihne si zápisný
lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa znova zapíše. (Rovnaký postup platí
aj v opačnom prípade, ak žiak uprednostní Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce pred
inou strednou školou).
Voči zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý sa nezúčastní zápisu, začne riaditeľka
Gymnázia, Ľ. Štúra 26, Michalovce správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak sa prijatý
žiak na školu nezapíše do určeného termínu, ponúkne riaditeľka školy uvoľnené
miesto ďalšiemu žiakovi v poradí uvedenom vo výsledkovej listine.
Ak sa nenaplní požadovaný stav v 1. kole, bude sa v prijímacom konaní pokračovať
aj v 2. kole. Termín a kritériá pre 2. kolo prijímacieho konania oznámi riaditeľka školy
do 6. júna 2018 na vstupných dverách budovy školy a na internete.
Neprijatí žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia, sa môžu podľa § 68 ods. 4 zákona č.
245/2008 Z.z. (nový školský zákon) odvolať proti rozhodnutiu riaditeľky Gymnázia,
Ľ. Štúra 26, Michalovce o neprijatí v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
na odbor školstva Košického samosprávneho kraja prostredníctvom riaditeľky školy.

Tieto kritériá boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 13.12.2017
a radou školy dňa 14.12.2017.
V Michalovciach, 15.12.2017

Mgr. Anna Osifová
riaditeľka školy

