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Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia
pre školský rok 2018/2019.
V školskom roku 2018/2019 otvoríme dve triedy prvého ročníka 4-ročného štúdia s rozšíreným
vyučovaním informatiky a prírodovedných predmetov. Do oboch tried prijmeme spolu 56 žiakov.
I. Prijatie bez prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky prijmeme všetkých žiakov, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní deviatakov aj
v slovenskom jazyku aj v matematike úspešnosť aspoň 90%.
II. Prijímacia skúška
Ostatní uchádzači o štvorročné štúdium na našom gymnáziu budú pozvaní na prijímaciu skúšku.
Prijímacia skúška sa bude konať v dvoch termínoch, v pondelok 14. 5. 2018 a vo štvrtok 17. 5. 2018
v budove Gymnázia Jura Hronca.
Forma, rozsah a obsah prijímacej skúšky:
Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch častí:
• test s výberom odpovede, resp. s krátkou odpoveďou zo slovenského jazyka a literatúry
• riešenie úloh z matematiky
Skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude trvať 60 minút, skúška z matematiky rovnako 60 minút.
Obe časti skúšky budú pozostávať z úloh z učiva 5. až 9. ročníka ZŠ v súlade s platnými učebnými
osnovami.
Hodnotenie skúšky
Za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry možno získať najviac 20 bodov. Podmienkou na
zloženie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je zisk aspoň 10 bodov.
Za skúšku z matematiky možno získať najviac 20 bodov. Podmienkou na zloženie skúšky
z matematiky je zisk aspoň 8 bodov.
Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium:
Žiaci, ktorí nezložia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry alebo nezložia skúšku z matematiky, budú
neprijatí pre nezloženie prijímacej skúšky.
Žiakov, ktorí zložia obe časti prijímacej skúšky, zoradíme do poradovníka podľa súčtu bodov, ktoré
získajú za:
1. skúšku zo slovenského jazyka a literatúry (najviac 20 bodov),
2. skúšku z matematiky (najviac 20 bodov),
3. celoslovenský test zo slovenského jazyka a literatúry (najviac 20 bodov),
4. celoslovenský test z matematiky (najviac 20 bodov),
5. hodnotenie prospechu a správania zo základnej školy (najviac 20 bodov),
6. úspechy v okresných kolách súťaží pre 8. a 9. ročník (najviac 10 bodov).
7. za úspešnú účasť v našej súťaži KSM 9 (najviac 5 bodov).
Pridelenie bodov za hodnotenie prospechu a správania na ZŠ
Pri výpočte bodov za prospech berieme do úvahy známky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, dejepis, zemepis, matematika, fyzika, chémia a prírodopis na výročnom vysvedčení
v školskom roku 2016/2017 a na polročnom vysvedčení v školskom roku 2017/2018.

Ak mal žiak zo všetkých uvedených predmetov jednotky, získa 20 bodov. Za každú dvojku sa počet
bodov znižuje o pol bodu, za každú trojku o bod a za každú štvorku o tri body.
• Za zníženú známku zo správania na stupeň 2 sa počet bodov znižuje o 2 body, za zníženú
známku zo správania na stupeň 3 sa počet bodov znižuje o 4 body a za zníženú známku zo
správania na stupeň 4 sa počet bodov znižuje o 6 bodov.
Pridelenie bodov za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2018)
Žiakom pridelíme prepočítaný počet bodov získaný v T9-2018 (získaný počet bodov v teste T9-2018
vynásobíme koeficientom 20/MAX, kde MAX je maximálny možný bodový zisk za test v T9-2018).
Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach
•

V predmetových olympiádach pridelíme žiakom za:
o
o
o
o

1. miesto 4 body,
2. miesto 3 body,
3. miesto 2 body,
za úspešnú účasť 1 bod.

•

Vo všetkých ostatných individuálnych súťažiach organizovaných rezortom školstva pridelíme za
1. až 3. miesto 1 bod.
• Pri úspešnej účasti vo viacerých súťažiach sa body sčitujú, pričom maximálny počet pridelených
bodov je 10.
Doklad o úspešnej účasti v súťažiach treba doručiť na GJH najneskôr do 27. 4. 2018.
Pridelenie bodov za výsledky v našej súťaži KSM 9
•

V našej súťaži KSM 9 pridelíme žiakom za:
o
o
o
o
o

1. až 4. miesto 5 bodov,
5. až 11. miesto 4 body,
12. až 22. miesto 3 body,
23. až 36. miesto 2 body
37. až 41. miesto 1 bod

Z takto zostaveného poradovníka prijmeme najviac toľko najlepších žiakov, koľko je 56 mínus počet
žiakov prijatých bez prijímacej skúšky, mínus počet žiakov, ktorým riaditeľka školy povolí zo závažných
dôvodov konať skúšku v náhradnom termíne.
Ostatní žiaci z poradovníka budú neprijatí pre nedostatok miesta.
V prípade rovnosti celkového súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

má podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
získal viac bodov za skúšku z matematiky,
získal viac bodov za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
získal viac bodov za súťaž KSM9,
získal viac bodov za celoslovenské testovanie z matematiky,
získal viac bodov za celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a literatúry,
získal viac bodov za hodnotenie prospechu a správania na ZŠ,
získal viac bodov za súťaže.

Neúčasť na prijímacej skúške
Prípadnú neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo
územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke
školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 15:00 hod. Počet uchádzačov prijatých po prijímacej

skúške bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov, ktorým riaditeľka školy určí
náhradný termín skúšky najneskôr v poslednom týždni augusta 2018. Žiakov, ktorí zložia skúšku
v náhradnom termíne, zaradíme podľa celkového výsledku skúšky do poradovníka žiakov neprijatých
pre nedostatok miesta. Z takto vzniknutého poradovníka budú prijatí najúspešnejší. Počet takto prijatých
uchádzačov bude zhodný s počtom žiakov, ktorým riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom
termíne.
Výsledky prijímacej skúšky žiakov zverejníme dňa 22. 5. 2018 po 17:00 hod. na www.gjh.sk
Podmienky a kritériá prijímacieho konania, sformulované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, boli prerokované pedagogickou radou školy dňa 27.3. 2018.

V Bratislave 28. 3. 2018

Mgr. Renáta Karácsonyová
riaditeľka školy

