Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 B a r d e j o v

KRITÉRIÁ
pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019
- študijný odbor 7902 J74 - bilingválne štúdium
V zmysle § 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy určil:
1. Prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019 sa budú konať
26.3.2018
Podrobnosti budú uvedené v pozvánke.
2. Riaditeľ Gymnázia L. Stöckela, Jiráskova 12 v Bardejove po prerokovaní v pedagogickej
rade školy dňa 15.1.2018, po vyjadrení rady školy zo dňa 10.1.2018 a so súhlasom
zriaďovateľa na základe uznesenia č. 02673/2018/OMC-8 zo dňa 24.01.2018 a v súlade s
§ 65 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov určuje počet žiakov 31 ktorých možno prijať do 1.
triedy prvého ročníka bilingválnej sekcie.
3. Kritériá na vykonanie skúšky a podmienky prijatia:
a) Prijímaciu skúšku do 1. ročníka školského roka 2018/2019
b) budú robiť prihlásení žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ z profilových predmetov, zo slovenského
jazyka a literatúry, z matematiky a anglického jazyka písomnou formou.
c) Pri rozhodovaní o prijatí sa bude brať do úvahy prospech dosiahnutý v základnej škole,
(max. 100 bodov) výsledky dosiahnuté z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka
a literatúry (max. 200 bodov), z matematiky (max. 200 bodov) a anglického jazyka (max.
200 bodov).
d) Body za prospech v základnej škole sa vypočítajú ako priemerný prospech z povinných
vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre 2. stupeň ZŠ
v dvoch predchádzajúcich ročníkoch ZŠ a z klasifikácie za 1. polrok aktuálneho ročníka,
v ktorom je uchádzač. Maximálny počet bodov za prospech je 100. Za každú stotinu
priemerného prospechu nad 1,00 stráca uchádzač 0,5 bodu.
e) Pri rozhodovaní o prijatí, riaditeľ školy zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom
predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže a pridelí body za umiestnenie uchádzača v
okresnom kole alebo vyšších kolách predmetovej olympiády na 1. - 5. mieste. Body za
predmetové olympiády a súťaže získavajú uchádzači za výsledky dosiahnuté
v predchádzajúcom a aktuálnom školskom roku. Do úvahy sa berie najviac jedno najlepšie
umiestnenie v tej istej predmetovej olympiáde alebo súťaží.
Body budú pridelené nasledovne:
- medailové umiestnenie na úrovni Slovenska – 100 bodov
-

medailové umiestnenie na úrovni kraja – 70 bodov

-

medailové umiestnenie na úrovni okresu – 1. miesto
2. miesto
3. miesto
4.-5. miesto

- 50 bodov
- 40 bodov
- 30 bodov
- 20 bodov

za medailové umiestnenie
-

v okresnom a krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín – 20 bodov
v okresnom kole v prednese poézie a prózy v slovenskom, anglickom, ruskom,
francúzskom a nemeckom jazyku a v literárnej tvorbe – 10 bodov
v krajskom kole v prednese poézie a prózy v slovenskom, anglickom, ruskom,
francúzskom a nemeckom jazyku a v literárnej tvorbe – 20 bodov
za riešenie korešpondenčného seminára z chémie, z anglického jazyka (Anglická
univerziáda) alebo nemeckého jazyka (Spiel mit) organizovaného GLS podľa
percentilovej úspešnosti, vypočítanej podľa najlepšieho účastníka, ktorý získa 50
bodov, zaokrúhlenej ma dve desatinné miesta

K hodnoteným súťažiam patria najmä olympiáda z matematiky, fyziky, chémie, biológie,
geografie, dejepisu, olympiáda v slovenskom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom
jazyku, ruskom jazyku, francúzskom jazyku a výsledky Hviezdoslavovho Kubína.
- doklad o umiestnení je potrebné predložiť riaditeľovi školy do 20. marca 2018.
f) za športové súťaže získavajú uchádzači za výsledky dosiahnuté v 7. a 8. ročníku ZŠ na
Majstrovstvách Slovenska v olympijských individuálnych športoch s umiestnením do 3.
miesta 30 bodov
- doklad o umiestnení je potrebné predložiť riaditeľstvu školy do 20. marca 2018.
g) V
1.
2.
3.
4.

prípade rovnosti bodov uchádzačov rozhoduje:
zmenená pracovná schopnosť,
počet získaných bodov na PS v matematike,
počet bodov získaných za prospech dosiahnutý v ZŠ,
počet bodov získaných na PS v anglickom jazyku.

h) Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa aspoň 30 bodov zo slovenského
jazyka a literatúry, aspoň 30 bodov z matematiky a aspoň 30 bodov z anglického jazyka.

4. Zverejnenie a oznámenie výsledkov prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na verejne prístupnom mieste školy a na
internetovej stránke školy (www.gymlsbj.sk) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v platnom znení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania
druhého termínu prijímacej skúšky. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred
prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri
prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo
neúspešne.
Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní budú
odoslané (§ 68 ods. (2) 245/2008. Z.z. v z.n.p.) uchádzačovi, resp. jeho zákonnému
zástupcovi v zákonnej lehote.
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný
zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.

5. Zápis na štúdium
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a
spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis
prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú
školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá
uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá
stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše.
Upozornenie: Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na
štúdium v strednej škole, je neplatné a neobsadené miesto sa naplní ďalším uchádzačom
v poradí.
K efektívnej a rýchlej komunikácii nám pomôže telefónny kontakt na zákonného
zástupcu uchádzačov. Prosím, uveďte ho v prihláške.

V Bardejove dňa 30.1.2018

RNDr. Marcel Tribus
riaditeľ školy

