Gymnázium
Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce

Denné osemročné štúdium
Školský rok:

2018/2019

Študijný odbor:

7902 J gymnázium

Druh štúdia:

denné osemročné štúdium

Počet otváraných tried a počet
žiakov:

1 trieda - 30 žiakov (cudzie jazyky, informatika)
1. kolo: I. termín – 14. máj 2018
II. termín – 17. máj 2018
2. kolo: 19. jún 2018

Termín prijímacej skúšky:
Profilové predmety prijímacej
skúšky:

1. slovenský jazyk a literatúra
2. matematika

Forma prijímacej skúšky:

písomná (test)

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
Všetci prihlásení žiaci 5. ročníka ZŠ budú robiť písomné prijímacie skúšky zo
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky z učiva podľa platných osnov pre ZŠ.
Pri rozhodovaní o prijatí sa stanovujú tieto kritériá:
1. Celkový počet bodov získaný na prijímacej skúške.
2. Počet bodov za úspešnosť v predmetových olympiádach. Doklad o úspešnosti v
predmetovej olympiáde v školskom roku 2017/2018 musí byť pripojený k prihláške na
štúdium. Doklad môže byť na školu doručený dodatočne, najneskôr do 14.5.2018.
Hodnotenie prijímacej skúšky
Z prijímacej skúšky môže žiak získať body, ktoré sú rozdelené takto:



maximálne 100 bodov za výsledok skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
maximálne 100 bodov za výsledok skúšky z matematiky.

Za úspešné vykonanie prijímacích skúšok sa považuje získanie minimálne 20 bodov za každý
profilový predmet.

Započítavanie bodov pre stanovenie poradia
Za úspešnosť prihlásených žiakov v okresnom a vyšších kolách predmetovej
olympiády v školskom roku 2017/2018 žiak získa body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa
mu započítajú body len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže:
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Okresné kolo
20
15
10

Krajské kolo
35
30
25

Celoštátne kolo
50
45
40

Pri rovnosti bodov má pri prijímaní prednosť žiak, ktorý:
a. má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú
pracovnú schopnosť,
b. má lepší celkový prospech na základnej škole,
c. získa väčší počet bodov z profilového predmetu matematika.
Neprijatí žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia, sa môžu podľa § 68 ods. 4 zákona č.
245/2008 Z.z. (zákon o výchove a vzdelávaní) 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.
Ak sa nenaplní požadovaný stav v 1. kole, bude sa v prijímacom konaní pokračovať v
2. kole. Kritériá pre prijatie uchádzačov v 2. kole sú zhodné s kritériami pre 1. kolo.

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

