Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov vydávam:
pre odbor: gymnázium – 7902 J (osemročné štúdium)
v termíne: 1. termín – 14.5.2018, 2.termín – 17.5.2018
počet tried: 2
plánovaný počet prijatých žiakov: 50

Kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium do prímy
pre školský rok 2018/2019
1.

Prijímacie skúšky absolvujú všetci prihlásení žiaci zo slovenského jazyka a literatúry
a matematiky.

2.

Bodovanie prijímacích testov:
slovenský jazyk......................... max. 100 bodov
matematika .............................. max. 100 bodov

3.

Ak uchádzač – žiak piateho ročníka základnej školy je v prvom polroku v školskom roku
2017/2018 klasifikovaný stupňom výborný z povinných predmetov okrem výchov, získa
10 bodov. V prípade, že v jednom z povinných predmetov je klasifikovaný stupňom
chválitebný, získa 5 bodov.

4.

Ak má uchádzač v piatom ročníku v prvom polroku zníženú známku zo správania,
nezíska body za prospech.

5.

Ak je uchádzač v školskom roku 2017/2018 úspešným riešiteľom okresných a vyšších
kôl súťaží a olympiád (okrem výchovných predmetov a korešpondenčných súťaží), môže
získať 5 bodov za každú súťaž. Kópiu dokladu o umiestnení v súťažiach predloží
zákonný zástupca najneskôr v deň konania prijímacích skúšok.

6.

Uchádzač, ktorý v teste zo slovenského jazyka alebo matematiky získa menej ako 30
bodov, prijímacie skúšky neurobil.

7.

Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa po sčítaní bodov umiestnia na 1. - 50. mieste.
Pomocné kritériá pri rovnosti bodov
•
•
•
•
•

Zmenená pracovná schopnosť doložená potvrdením od lekára
Vyšší počet bodov v teste z matematiky
Úspešnosť v súťažiach
Viac bodov z tvorivého cvičenia zo slovenského jazyka
Viac bodov z konštrukčnej úlohy z matematiky

Ostatné podmienky pre prijatie
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na
ich zdravotné znevýhodnenie na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou
na štúdium.
Zverejnenie výsledkov
Riaditeľ školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacej
skúšky do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na webovej
stránke školy a na budove školy a vydá rozhodnutia o prijatí.
Zápis prijatých uchádzačov
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na
štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Škola vykoná zápis uchádzačov, ktorým
bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na základe zápisného lístka, ktorý vydá
príslušná základná škola. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do určeného termínu, rozhodnutie,
ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné a škola ponúkne voľné miesto ďalšiemu
uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok.
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