Súkromné Gymnázium DSA, Komenského 40, 083 01 Sabinov

Kritériá pre prijímacie konanie
do 1. ročníka Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove
so štvorročným vzdelávacím programom
na štúdium v školskom roku 2019/2020
Riaditeľ Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove v zmysle § 65 ods. 2 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určil
jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na
štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do 1. ročníka Súkromného Gymnázia DSA
v Sabinove so štvorročným vzdelávacím programom, v študijnom odbore 7902 J gymnázium,
na štúdium v školskom roku 2019/2020.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

Po

prerokovaní v pedagogickej rade školy, otvoríme v šk. roku 2019/2020
1 triedu 1. ročníka so štvorročným vzdelávacím programom, v študijnom odbore
7902 J gymnázium.

2.

Termíny prijímacích skúšok:
 prvý termín: 13. máj 2019 (pondelok)
 druhý termín: 16. máj 2019 (štvrtok)
 ďalší termín: 18. jún 2019 (utorok) – iba v prípade ak nebude naplnený počet miest
pre žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka. Toto rozhodnutie bude
zverejnené najneskôr do 6. júna na výveske školy a na webovom sídle školy
www.gymkosb.edupage.org
Čl. 2
Podmienky prijímacieho konania

1.

Uchádzači o štúdium konajú písomné prijímacie skúšky z profilových predmetov
– slovenský jazyk a literatúra a matematika.

2.

O úspešnosti uchádzača v prijímacom konaní rozhodne splnenie podmienok
prijímacieho konania podľa ods. 6 a o jeho poradí celkový počet bodov získaných
v prijímacom konaní.
Do celkového počtu bodov uchádzača v prijímacom konaní sa započítava:
a) výsledok písomnej prijímacej skúšky z profilových predmetov,
b) priemerný prospech uchádzača za celé štúdium na základnej škole1,

1

Priemerný prospech uchádzača za celé štúdium na ZŠ sa vypočíta ako aritmetický priemer známok
z vysvedčení z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis,
fyzika, chémia a informatika za obdobie 6. – 8. ročník – 2. polrok a 9. ročník – 1. polrok a zaokrúhli sa na celé
číslo.
Ak bol uchádzač na vysvedčení hodnotený známkami z viacerých cudzích jazykov, pre potreby tohto
prijímacieho konania sa budú brať do úvahy známky z toho cudzieho jazyka v ktorom má žiak lepší aritmetický
priemer.

1

c) výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov
základných škôl (Testovanie 9 – 2019),
d) uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá
súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza.
3.

Uchádzačovi sú v prijímacom konaní pridelené body podľa ods. 2 písm. a) až d)
nasledovne:
a) Za výsledky dosiahnuté z písomnej prijímacej skúšky (testu) z profilového predmetu
slovenský jazyka a literatúra získa uchádzač v prijímacom konaní toľko bodov, koľko
percent po zaokrúhlení na celé číslo získa z testu zo slovenského jazyka a literatúry.
Maximálny počet bodov z prijímacej skúšky z profilového predmetu slovenský
jazyka a literatúra je 100 bodov.
Za výsledky dosiahnuté z písomnej prijímacej skúšky (testu) z profilového predmetu
matematika získa uchádzač v prijímacom konaní toľko bodov, koľko percent po
zaokrúhlení na celé číslo získa z testu z matematiky.
Maximálny počet bodov z prijímacej skúšky z profilového predmetu matematika
je 100 bodov.
b) Za priemerný prospech uchádzača za celé štúdium na základnej škole získa uchádzač
200
200
v prijímacom konaní
bodov, pričom číslo
sa zaokrúhli na celé číslo
z
z
(z – priemerný prospech 6. – 8. ročník – 2. polrok a 9. ročník – 1. polrok).
Maximálny počet bodov za priemerný prospech je 200 bodov.
c) Za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných
škôl (ďalej len „Testovanie 9 – 2019“) zo slovenského jazyka a literatúry získa
uchádzač v prijímacom konaní toľko bodov, koľko percent po zaokrúhlení na celé
číslo získal v Testovaní 9 – 2019 zo slovenského jazyka a literatúry.
Maximálny počet bodov za Testovanie 9 – 2019 za slovenský jazyk a literatúru
je 100 bodov.
Za výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 – 2019 z matematiky získa uchádzač
v prijímacom konaní toľko bodov, koľko percent po zaokrúhlení na celé číslo získal
v Testovaní 9 – 2019 z matematiky.
Maximálny počet bodov za Testovanie 9 – 2019 za matematiku je 100 bodov.
d) Za umiestnenie v okresných alebo obvodových kolách predmetových olympiád alebo
individuálnych súťaží podľa prílohy č. 1 získa uchádzač v prijímacom konaní (po
predložení dokladov podľa čl. 4 ods. 3):
 10 bodov za 1. miesto,
 7 bodov za 2. miesto,
 5 bodov za 3. miesto,
 3 body, ak bol úspešným riešiteľom.
Za umiestnenie v krajských kolách predmetových olympiád alebo individuálnych
súťaží podľa prílohy č. 1 získa uchádzač v prijímacom konaní (po predložení dokladov
podľa čl. 4 ods. 3):
 30 bodov za 1. miesto,
 20 bodov za 2. miesto,
 10 bodov za 3. miesto,
 5 bodov, ak bol úspešným riešiteľom.
2

Za umiestnenie v celoslovenských a vyšších kolách predmetových olympiád alebo
individuálnych súťaží podľa prílohy č. 1 získa uchádzač v prijímacom konaní (po
predložení dokladov podľa čl. 4 ods. 3),
 50 bodov za 1. miesto,
 30 bodov za 2. miesto,
 20 bodov za 3. miesto,
 10 bodov, ak bol úspešným riešiteľom.
Maximálny počet bodov za umiestnenia v olympiádach a súťažiach je 100 bodov.
4.

Celkový počet bodov uchádzača v prijímacom konaní je daný súčtom bodov
uchádzača získaných podľa ods. 3 písm. a) až d), okrem uchádzačov podľa
čl. 3 ods. 2.

5.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 700
bodov.

6.

Uchádzač splní podmienky prijímacieho konania na prijatie vtedy, ak dosiahne
30%-nú celkovú úspešnosť, čo znamená, že získa 210 bodov z maximálneho počtu
bodov a zároveň dosiahne aspoň 30% úspešnosť z písomnej prijímacej skúšky
(testu) z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra a súčasne dosiahne
aspoň 30% úspešnosť z písomnej prijímacej skúšky (testu) z profilového predmetu
matematika.
Čl. 3
Prijatie

1.

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu Súkromného Gymnázia
DSA v Sabinove bude prijatý uchádzač, ktorý splní tieto podmienky:
a) splní podmienky prijímacieho konania (úspešnosti) podľa čl. 2 ods. 6,
b) umiestní sa v zozname uchádzačov, zoradených podľa celkového počtu bodov
získaných v prijímacom konaní, do 31. miesta vrátane,
c) získa nižšie stredné vzdelanie.

2.

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka
základnej školy (testovanie 9 - 2019) dosiahne v každom predmete samostatne
úspešnosť najmenej 90 %, rozhodne riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.
V zozname uchádzačov zoradených podľa celkového počtu bodov získaných
v prijímacom konaní budú takíto uchádzači uvedení na prvých miestach, t. j. pred
uchádzačmi, ktorí toto kritérium nespĺňajú. Na týchto uchádzačov sa nevzťahuje
ustanovenie ods. 3 a 4.

3.

V prípade rovnosti bodov aspoň dvoch uchádzačov, okrem uchádzačov podľa
ods. 2, o ich lepšom poradí rozhodne (v tomto poradí):
a) zmenená pracovná schopnosť uchádzača,
b) lepší výsledok z prijímacej skúšky (testu) z profilového predmetu slovenský jazyka
a literatúra,
c) lepší výsledok z prijímacej skúšky (testu) z profilového predmetu matematika,
d) lepší priemerný prospech uchádzača za celé štúdium na základnej škole,
e) lepší výsledok v Testovaní 9 – 2019 zo slovenského jazyka a literatúry,
f) lepší výsledok v Testovaní 9 – 2019 z matematiky,
3

lepší priemerný prospech uchádzača za obdobie 9. 1 (9. ročník - 1. polrok)
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu matematika,
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu cudzí jazyk,
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu dejepis,
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu fyzika,
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu chémia,
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu prírodopis,
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu zemepis,
lepšia známka na vysvedčení za obdobie 9. 1 z predmetu informatika
p) lepší výsledok v zmysle bodov písm. e) – o) postupne za obdobie 8. 2, 7. 2 a 6. 2
(8. ročník, 7. ročník, 6. ročník - 2. polrok).
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

4.

V prípade, že o poradí aspoň dvoch uchádzačov nebude možné rozhodnúť a aspoň jeden
z nich by mal byť neprijatý z dôvodu, že sa v zozname uchádzačov zoradených podľa
celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní umiestní na horšom ako
31. mieste, nebude prijatý ani jeden z nich.

5.

Ak prijatý uchádzač nesplní podmienku čl. 3 ods. 1 písm. c), alebo ak sa prijatý uchádzač
v stanovenom termíne nezapíše na štúdium na škole a ani si do tohto termínu s riaditeľom
školy nedohodne iný termín zápisu, rozhodnutie, ktorým bol tento uchádzač prijatý na
štúdium je neplatné2 a tento uchádzač bude vyradený zo zoznamu uchádzačov
zoradených podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní a na štúdium
bude v súlade s ods. 4 prijatý v poradí ďalší uchádzač z uvedeného zoznamu.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1. Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške vyjadrenie
všeobecného lekára alebo príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať
zvolený študijný odbor.
2. Uchádzač pripojí k prihláške školou overený doklad o výsledku dosiahnutom v Testovaní
9 – 2019, ak tento údaj nie je uvedený v prihláške na štúdium na strednej škole.
V opačnom prípade sa uchádzač posudzuje tak, akoby mal v Testovaní 9 – 2019 nulovú
úspešnosť.
3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť overený doklad (diplom resp. potvrdenie príslušného
nadriadeného školského orgánu alebo organizátora súťaže) o účasti alebo úspešnej účasti
v niektorej z predmetových olympiád alebo individuálnych súťaží podľa prílohy
č. 1. Uchádzač, ktorý tak neurobí, sa posudzuje tak, akoby sa príslušnej predmetovej
olympiády alebo individuálnej súťaže nezúčastnil.
4. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.3
5. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy
www.gymkosb.edupage.org a na výveske školy zoradených podľa výsledkov prijímacieho
konania najneskôr do 21. mája 2019. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov
s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov

2
3

§ 62 ods. 1 písm. c) a § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
§ 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.

4

získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku
úspešne alebo neúspešne.
6. Na základe výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej
rade školy rozhodne4 o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne
na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto
rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2019.

V Sabinove dňa 26. marca 2019

4

PaedDr. Jozef Muránsky
riaditeľ školy

§ 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.
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PRÍLOHA č. 1
Zoznam súťaží žiakov základných škôl
v Slovenskej republike
zohľadnených v prijímacom konaní
do 1. ročníka Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove
so štvorročným vzdelávacím programom
na štúdium v školskom roku 2019/2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sa
konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami.
Zoznam športových súťaží je zverejnený na www.minedu.sk a na www.skolskysport.sk.
Zoznam predmetových olympiád a súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený
na www.olympiady.sk.
Zoznam súťaží zabezpečovaných Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej len
„ŠIOV“) je zverejnený na www.siov.sk.
Zoznam súťaží zabezpečovaných Štátnym pedagogickým ústavom (ďalej len „ŠPÚ“) je
zverejnený na www.statpedu.sk.
Zoznam ostatných súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo
– Súťaže žiakov.

V Sabinove dňa 26. marca 2019

PaedDr. Jozef Muránsky
riaditeľ školy
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