Gymnázium Martina Kukučína
Clementisova 1166, 050 01 Revúca

Kritériá pre prijímacie konanie do l. ročníka štvorročného štúdia
v školskom roku 2020/2021
Prijímacie konanie sa koná v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 161k zákona 245/2008 Z.z.
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v
súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob
hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Podľa §150 ods.8 pís.c zákona 245/2008
Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi
zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 90a) alebo ak v období
školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené
život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva
môže rozhodnúť o iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných
termínoch podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania
zápisov.
Študijný odbor: 7902 J gymnázium
Plánovaný počet na prijatie do 1. ročníka je 24 žiakov.
Kritériá schválené pedagogickou radou berú do úvahy prospech žiaka na základnej
škole. Žiak môže navyše získať bodové hodnotenie za umiestnenie a úspešnosť v rôznych
predmetových olympiádach. Na základe získaných bodov sa urobí poradie a tí, ktorí sa
umiestnili do 24. miesta, budú prijatí.
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí na
školu potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na
štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
Škola pri prijímaní na štúdium postupuje podľa rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a
športu SR. Na jeho základe sa zohľadňuje:
1.

Študijné výsledky

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:
1.1. Dva 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
Maximálne 180 bodov.
1.2. 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
 prvý profilový predmet: - Anglický jazyk
Maximálne 54 bodov.

1.3. 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.
 prvý doplnkový predmet:
- Dejepis
 druhý doplnkový predmet:
- Fyzika
 tretí doplnkový predmet:
- Geografia
 štvrtý doplnkový predmet:
- Chémia
 piaty doplnkový predmet:
- Biológia
Maximálne 180 bodov.
2.

Prospech

Ak žiak dosiahol v 6., 7. a 8. ročníku stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, do
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
Maximálne 15 bodov.
3.

Ďalšie kritériá
3.1. 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.
Započítavajú sa maximálne dve rôzne olympiády v okresnom a dve v krajskom kole
v danom ročníku:
V krajskom kole: 15 bodov za 1. miesto, 13 bodov za 2. miesto, 11 bodov za 3. miesto, 9 bodov
za 4. miesto a 7 bodov za 5. miesto.
V okresnom kole: 10 bodov za 1. miesto, 8 bodov za 2. miesto, 6 bodov za 3. miesto, 4 body
za 4. miesto a 2 body za 5. miesto.
Maximálne 100 bodov.
4.

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
4.1. 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 uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
potom budú postupne uplatňované kritériá:
4.2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 „Ďalšie kritériá“
4.3. dosiahol väčší počet bodov z:
 matematiky,
 slovenského jazyka a literatúry,
 anglického jazyka,
 rozhodne los za účasti prijímacej komisie.

Vstupné údaje nutné k prideleniu bodov:
vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka,
diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest bude
zverejnené do 15. júna 2020.
V Revúcej 4. mája 2020
Mgr. Igor Baran
riaditeľ školy

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

(meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

Názov strednej školy
Adresa strednej školy

V ............................................. dňa ......................

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.
Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________
bol prijatý/á na vašu strednú školu.
Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium.
o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium na vašej
strednej škole.
S pozdravom
Podpis uchádzača / zákonného zástupcu
* nehodiace sa preškrtnite

