Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2021/2022
na 4-ročné štúdium (č. odboru 7902 J gymnázium) stanovené školou
Uchádzači o štúdium na Gymnáziu budú konať prijímaciu skúšku z matematiky a
slovenského jazyka a literatúry písomnou formou v trvaní 45 minút z každého predmetu.
V súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) riaditeľstvo Gymnázia bude
prijímať uchádzačov o štúdium pre školský rok 2021/2022 na základe týchto kritérií :
Výsledky prijímacej skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry - max. 60 bodov
spolu. Úspešný je uchádzač, ktorý v každom z profilových predmetov (SJL a MAT) získa na
prijímacej skúške minimálne 8 bodov, ak uchádzač získa menej ako 8 bodov, je neúspešný.
Priemerný prospech uchádzača pri výročnej klasifikácii v školskom roku 2018/2019
maximálne 25 bodov. Body za prospech budú pridelené podľa vzorca 25 - (priemerný
prospech žiaka - 1).12,5 a výsledok bude zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
Umiestnenia uchádzačov v posledných troch rokoch na okresných, krajských, celoštátnych
súťažiach a predmetových olympiádach - max. 15 bodov- uchádzač priloží ku prihláške
doklad o výsledku overený školou - diplom, výsledková listina.
Riaditeľ vyhotoví poradie uchádzačov podľa klesajúceho bodového zisku.
V prípade rovnosti bodov budú o poradí uchádzačov rozhodovať:
⮚
uprednostnený bude uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou - § 67 ods.3 školský zákon,
⮚
lepší dosiahnutý výsledok prijímacej skúšky,
⮚
lepší celkový priemer prospechu v profilujúcich predmetoch SJL, MAT,
⮚
väčší počet bodov získaných na olympiádach, súťažiach.
Záverečné ustanovenia:
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nebude môcť
zúčastniť prijímacej skúšky v danom termíne, bude určený náhradný termín, najneskôr
v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške je zákonný zástupca
uchádzača povinný oznámiť a osobne dokladovať na riaditeľstve školy najneskôr v deň
konania prijímacej skúšky – pred začatím konania prijímacej skúšky.
Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov (pod
kódovým označením) podľa počtu získaných bodov vo výsledkovej listine s označením o
prijatí, resp. neprijatí uchádzača.
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 22. júna na dverách školy a na
internetovej stránke školy www.gymts.edupage.org Následne vydá riaditeľ školy
rozhodnutie o prijatí na štúdium v školskom roku 2021/2022.
Zápis žiakov, ktorí boli prijatí na základe úspešného vykonania prijímacích skúšok,
bude prebiehať 23. júna 2021 v budove Gymnázia v Tvrdošíne od 8.00 do 15.00.
Zákonný zástupca žiaka prinesie záväzné potvrdenie o nástupe. V prípade, že nie je

možné doručiť tento dokument osobne, je možné zapísať sa aj elektronicky
prostredníctvom aplikácie EduPage.
Uchádzač a jeho zákonný zástupca v dotazníku, ktorý dostane s rozhodnutím o prijatí,
záväzne uvedie:
1.
druhý jazyk, ktorý má záujem študovať (NEJ, FRJ, SPJ, RUJ)
2.
vyberá si medzi náboženskou výchovou a etickou výchovou
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na
Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom riaditeľa Gymnázia v Tvrdošíne.
Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, zruší sa rozhodnutie o
jeho prijatí a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v bodovom poradí.
Riaditeľ školy v rámci opravného prostriedku vydá nové rozhodnutie o prijatí na
štúdium ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Kritériá boli prerokované a odsúhlasené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 25. 1. 2021

