G y m n á z i u m, Opatovská cesta 7,

Košice

INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM DO 1. ROČNÍKA
8 – ROČNÉHO ŠTÚDIA
pre školský rok 2019/2020
KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Odboru školstva Okresného
úradu Košice o stanovení počtu tried 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 pre našu školu
oznamujeme:
V školskom roku 2019/2020 otvoríme:
 jednu triedu prímy 8-ročného gymnázia študijného odboru 7902 J gymnázium – 18
žiakov
Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť:
 žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú 5. ročník základnej školy,
Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak
navštevuje do 10. apríla 2019 alebo priamo na riaditeľstvo Gymnázia, Opatovská cesta 7,
Košice do 20. apríla 2019. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Gymnázium,
Opatovská cesta 7, Košice do 20. apríla 2019.
Prijímacie skúšky do 1. ročníka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice pre školský rok
2019/2020 sa uskutočnia v prvom kole písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími
štandardmi:
- v prvom termíne: 13. mája 2019 ( pondelok )
- v druhom termíne: 16. mája 2019 ( štvrtok )
Žiaci môžu získať maximálne
a. za skúšku z M – 30 bodov
b. za skúšku zo SJ a L - 30 bodov
Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z každej časti testu získa viac ako
30% bodov.
Systém bodovania za prospech zo ZŠ
Okrem bodov z prijímacieho testu do úvahy zoberieme aj známky na koncoročných
vysvedčeniach z 2. až 4. ročníka a na polročnom vysvedčení z 5. ročníka ZŠ.
Za samé jednotky na týchto vysvedčeniach sa žiakovi pripočíta 20 bodov, v ostatných
prípadoch sa od 20 b odpočítajú body nasledovným spôsobom:
- za každú známku 2 sa žiakovi odpočíta 1 bod

-

za každú známku 3 sa žiakovi odpočítajú 2 body
za každú známku 4 sa žiakovi odpočíta 5 bodov.

K bodom zo základnej školy pripočítame bodovú bonifikáciu za úspešné predmetové
olympiády a súťaže.
Za umiestnenie na krajskom, resp. regionálnom kole ( na 1.,2.,3. mieste ) v predmetových
olympiádach a súťažiach ( cudzie jazyky, SJL, MAT, PRI - BIO, DEJ, GEO ) sa žiakovi
pripočítajú 4 body.
Potvrdenia o úspechoch v predmetových olympiádach alebo súťažiach je potrebné predložiť
na riaditeľstve Gymnázia Opatovská cesta 7, Košice alebo doložiť priamo k prihláške
uchádzača.
Celkové poradie uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku sa vytvorí na
základe súčtu bodov za prijímaciu skúšku, predmetové olympiády a výchovnovzdelávacie výsledky. Maximálny počet bodov na výsledkovej listine uchádzačov je 84
bodov.
Podmienkou prijatia na školu je zápis žiaka v termíne, ktorý stanovíme v oznámení o prijatí
na školu.
Tí žiaci, ktorí nebudú prijatí na našu školu pre nedostatok miesta a ich rodičia sa v čase, ktorý
stanovíme v oznámení o neprijatí, odvolajú proti neprijatiu, môžu byť prijatí na miesta
uvoľnené po nezapísaných žiakoch. Aj u tých žiakov budeme dodržiavať poradie určené
súčtom bodov získaných za prijímaciu skúšku, za prospech v ZŠ a bonifikácie za úspešnosť
v predmetových olympiádach a súťažiach.
Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacieho konania alebo jeho časti,
jeho zákonný zástupca doručí lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň prijímacieho konania
Kritériá boli schválené pedagogickou radou školy dňa 24. 1. 2019 a Radou školy Gymnázia,
Opatovská cesta 7, Košice dňa 28. 1. 2019.
.
V Košiciach, 28. 1. 2019

Mgr. Lenka Hézselyová
riaditeľka školy

