Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka štvorročného
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v Gymnáziu
Federica Garcíu Lorcu na Hronskej ul. č. 3 v Bratislave pre
školský rok 2018/2019
Riaditeľka Gymnázia Federica Garcíu Lorcu na Hronskej č. 3 v Bratislave v zmysle
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje kritériá na prijatie do
1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2018/2019 nasledovným
spôsobom:
V školskom roku 2018/2019 sa otvára jedna (1) trieda 1.ročníka štvorročného
vzdelávacieho programu. Počet žiakov 9.ročníka ZŠ, ktorých možno prijať je 28.
Každý prijatý žiak sa bude vzdelávať v súlade so školským vzdelávacím programom
zverejneným na www.gymhron.sk. Školský vzdelávací program je zameraný na vyučovanie
cudzích jazykov. Prvý cudzí jazyk anglický, druhý cudzí jazyk španielsky a od druhého
ročníka tretí cudzí jazyk (podľa záujmu a personálnych možností).
Podmienkou pre prijatie do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu je:
1. Riadne zaevidovaná prihláška potvrdená riaditeľom ZŠ na štúdium na strednej škole
do 20. apríla 2018.
2. Umiestnenie na 1. až 28. mieste na základe úspešného vykonania prijímacej skúšky,
dosiahnutého prospechu v predmetoch: SJL, CUJ, DEJ, ZEM, MAT, FYZ, PRI a CHE
v druhom polroku 8.ročníka a 1.polroku 9.ročníka ZŠ, správania, výsledkov
TESTOVANIA žiakov 9.ročníkov a umiestnenia na predmetových súťažiach.
3. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
4. Získanie nižšieho stredného vzdelania.
5. Predloženie dokladu o úspešnom ukončení základnej školy na začiatku školského roka
2018/2019.
Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
a z písomného testu z matematiky v tomto poradí a v rozsahu učiva určeného štátnym
vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole. Každý test má dĺžku trvania
45 minút.
Rodičom bude vstup do budovy školy počas prijímacej skúšky zakázaný.
Termín prijímacej skúšky:

1.termín

14.máj 2018 o 9,00 hod. (pondelok)

2.termín

17.máj 2018 o 9,00 hod. (štvrtok)

(voľbu termínu je potrebné vyznačiť v prihláške)
Kritériá prijatia bez prijímacej skúšky:
Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy – Testovanie 9
dosiahli v každom predmete samostatne (matematika a slovenský jazyk a literatúra)
úspešnosť najmenej 90%.
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Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky riaditeľka gymnázia odošle najneskôr 10
dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
Kritériá na prijatie žiakov na základe prijímacej skúšky:
Za prijímaciu skúšku možno získať max. 80 bodov. ( Z toho: max. 40 bodov slovenský jazyk
a literatúra a max. 40 bodov matematika).
Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 20 bodov zo slovenského jazyka
a literatúry a súčasne minimálne 20 bodov z matematiky.
Žiak neúspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa menej ako 20 bodov zo slovenského
jazyka a literatúry, alebo menej ako 20 bodov z matematiky, alebo získa menej ako polovicu
z maximálneho počtu bodov zo slovenského jazyka a literatúry aj z matematiky.
Ďalšie započítavanie dosiahnutých výsledkov:
1. Prospech a správanie:
Za prospech predmetov SJL, CUJ, DEJ, ZEM, MAT, FYZ, PRI a CHE v koncoročnej
klasifikácii v 8.ročníku a polročnej klasifikácii v 9.ročníku získava žiak body
nasledovne:
Maximálny počet získaných bodov je 48, pričom za každú známku výborný
z uvedených predmetov sa prideľujú 3 body, za každú známku chválitebný
z uvedených predmetov sa prideľujú 2 body a za každú známku dobrý z uvedených
predmetov sa prideľuje 1 bod.
Ak sa žiak učil viac cudzích jazykov, pre výpočet bodov za prospech sa bude brať do
úvahy prospech z cudzieho jazyka, z ktorého dosiahol lepší priemer v sledovanom
období. Za každý stupeň zníženej známky zo správania podľa údajov v prihláške sa
žiakovi odráta 5 bodov.
2. TESTOVANIE žiakov 9.ročníkov:
Maximálny počet získaných bodov je 40.
Za výsledky dosiahnuté v TESTOVANÍ žiakov 9.ročníkov sa žiakovi započítavajú body
podľa nasledujúcej tabuľky:
Úspešnosť
100 – 90%
89 – 80%
79 – 70%
69 – 60%
59 – 50%
49 – 40%
39 – 30%
29 – 20%
19 – 0 %

Slov. jaz. a lit.
20 bodov
18 bodov
16 bodov
14 bodov
12 bodov
9 bodov
6 bodov
3 body
0 bodov

Matematika
20 bodov
18 bodov
16 bodov
14 bodov
12 bodov
9 bodov
6 bodov
3 body
0 bodov

Výsledky TESTOVANIA žiakov 9.ročníkov musia byť na prihláške potvrdené
riaditeľom príslušnej ZŠ.
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3. Výsledky z predmetových olympiád a súťaží:
Za úspešnosť prihlásených žiakov v priebehu posledných dvoch ročníkov v okresnom
(obvodnom) a vyšších kolách predmetových olympiád z MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG,
CUJ, SJL, technickej olympiády, Pytagoriády, matematickej olympiády Pangea
(celoslovenské kolo), súťaže Hviezdoslavov Kubín a súťaže Európa v škole žiak získa body
podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítavajú body len jedenkrát za najlepšie
umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže:
Umiestnenie
1.miesto
2.miesto
3.miesto
úspešný riešiteľ

okresné (obv.) kolo
5
4
3
2

Body
krajské kolo
8
7
6
5

celoštátne kolo
12
11
10
9

Úspešnosť musí žiak preukázať originálom alebo overenou kópiou diplomu organizátora
súťaže najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 9,00 hod. Potvrdenia zo školy sa
nebudú brať do úvahy. Výsledky športových a iných súťaží sa nebudú brať do úvahy.
O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie
podľa súčtu získaných bodov za:
výsledky prijímacej skúšky so SJL a MAT,
výsledky v TESTOVANÍ žiakov 9.ročníkov,
prospech a správanie prihlásených žiakov za posledné dva ročníky,
výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach.
V prípade, že viacerí uchádzači budú rovnako vyhovovať prijímacím podmienkam, budú
postupne uplatnené nasledovné kritériá:
1. podľa § 67 ods. 3 školského zákona bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa
rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú
schopnosť. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti zákonný zástupca uchádzača
odovzdá spolu s prihláškou.
Ďalej bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý
2. je sirota alebo polosirota,
3. dosiahol celkový väčší počet bodov v TESTOVANÍ žiakov 9.ročníkov zo SJL,
4. dosiahol celkový väčší počet bodov v TESTOVANÍ žiakov 9.ročníkov z MAT,
5. dosiahol lepší prospech v slovenskom jazyku a literatúre a matematike na
koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ,
6. dosiahol väčší počet bodov za predmetové olympiády a súťaže,
7. dosiahol lepší celkový prospech z uvedených jednotlivých predmetov v 1. polroku 9.
ročníka,
8. dosiahol lepší celkový prospech z uvedených jednotlivých predmetov v 2. polroku 8.
ročníka.
Každý žiak, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole, bude
pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou zaslanou minimálne 5 dní pred konaním prijímacej
skúšky na adresu zákonného zástupcu, uvedenú v prihláške.
Žiak sa dostaví na základe pozvánky do budovy Gymnázia F.G.Lorcu na Hronskej ul.č.3
v Bratislave, kde vykoná prijímacie skúšky.
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O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne riaditeľka školy, ktorá na posúdenie ich
predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.
V zmysle § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov
na www.gymhron.sk podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr 21.mája 2018 do
15,00 hod. v nasledovnom členení:
a) prijatí na základe výsledkov prijímacích skúšok,
b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta,
c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacích skúšok,
d) na skúškach sa nezúčastnili.
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014
budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom.
V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona uchádzača, ktorý sa zo závažných zdravotných
dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (vážne ochorenie –
doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni), ospravedlní zákonný zástupca najneskôr do
9,00 hod. v deň konania prijímacej skúšky na riaditeľstve školy. O počet neprítomných
uchádzačov bude znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom
termíne sa výsledky zaradia medzi výsledky neprijatých žiakov pre nedostatok miesta
a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov
v súlade so stanovenými kritériami.
Riaditeľka školy bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému
zástupcovi uvedenému v prihláške príslušné rozhodnutie. Zákonným zástupcom prijatých
žiakov bude tiež doručený dotazník pre výber predmetu etická výchova, resp. náboženská
výchova a náležitosti k preukazu ISIC.
Zápis prijatých uchádzačov:
Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve
školy v pracovných dňoch najneskôr do 31.mája 2018 v čase od 8,00 – 15,30 hod.
V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu sa nemôže zákonný zástupca žiaka dostaviť na zápis, je
povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľke školy a dohodnúť zápis v náhradnom termíne.
Zákonný zástupca prijatého uchádzača si prinesie so sebou rozhodnutie o prijatí na
štúdium, preukaz totožnosti, zápisný lístok vydaný a potvrdený základnou
školou, vyplnený dotazník pre výber predmetu etická resp. náboženská výchova
a náležitosti k preukazu ISIC zaslané s rozhodnutím.
Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol
uchádzač prijatý na štúdium, bude neplatné podľa § 68 ods. 3 školského zákona. Uvoľnené
miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí medzi žiakmi neprijatými pre
nedostatok miesta.
Poznámka:
1. Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade dňa 01. 03. 2018.
2. Naša škola neorganizuje a ani nikoho nepoverila organizovaním prípravných kurzov
na prijímacie skúšky.
3. Štúdium v gymnáziu je bezplatné.
4. Informácie o našej škole a prijímacích skúškach nájdete na internetovej stránke
www.gymhron.sk
Bratislava, 13.marec 2018

RNDr. Marcela Dlugošová v.r.,
riaditeľka
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