Kritériá na prijatie uchádzačov o 4 - ročné štúdium
v školskom roku 2019 / 2020
Riaditeľstvo Gymnázia Ladislava Novomeského Senica v zmysle §62 - §65 Zákona
č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady a Rady školy zverejňuje podmienky prijatia
uchádzačov o štvorročné štúdium pre školský rok 2019/2020.
1. V školskom roku 2019/2020 otvoríme dve triedy 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
spolu 60 žiakov.
2. Do 1. ročníka prijmeme žiakov 9. ročníka ZŠ.
3. Každý uchádzač o štúdium musí vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
a matematiky.
4. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač,
ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) splnil podmienky prijímacieho konania,
b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b)
c) Všetci prihlásení uchádzači vykonajú prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a
matematika v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom vzdelávania v základnej
škole. Prijímacie skúšky sa budú konať v budove školy a čistý čas na vypracovanie úloh bude

v každom predmete 45 minút.
1. kolo prijímacích skúšok : 13. máj 2019 – 1.termín
16. máj 2019 – 2.termín
Na prihláške zákonný zástupca uvedie termín prijímacej skúšky.
5. Podmienkou prijatia je tiež riadne vyplnená a potvrdená prihláška na štúdium na strednej škole
(doručená do 20.apríla 2019).
6. Prednostne, bez prijímacích skúšok, budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov
9.ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90%, čo
preukážu potvrdením o dosiahnutých výsledkoch ( §65 ods.5 školského zákona ).
7. Prijímacia komisia určí poradie ďalších uchádzačov takto:
a) na základe výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
b) na základe priemeru známok zo ZŠ podľa prihlášok z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk,
dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia, informatika (ak sa žiak učil 2 cudzie jazyky,
započítava sa jazyk, ktorý sa učil dlhšie)
c) na základe výsledkov Testovania 9
d) na základe priložených dokladov o umiestnení v okresnom a krajskom kole predmetových
olympiád a súťaží

8. V prípade rovnosti získaných bodov rozhodujú o poradí uchádzačov:
a) znížená pracovná schopnosť (doložená potvrdením od lekára)
b) výsledky Testovania 9
c) umiestnenia v predmetových súťažiach na základe predloženého dokladu
d) lepší priemerný prospech v 1. polroku 9. ročníka
e) lepší prospech z matematiky na konci 8. a v 1. polroku 9. ročníka
9. Voľné miesta po termíne zápisu sa obsadia žiakmi, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta podľa
poradia určeného uvedenými kritériami.
10. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie na základe
výsledkov prijímacieho konania.
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