Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 70 B a r d e j o v
KRITÉRIÁ

pre prijímacie konanie v školskom roku 2012/2013
V zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľstvo školy
oznamuje:
1. Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013 sa nebudú konať.
2. Riaditeľstvo Gymnázia L. Stöckela v Bardejove prijme 145 žiakov do 5 tried.
3. Kritériá pre prijímacie konanie a podmienky prijatia:
a) profilovými predmetmi sú matematika a slovenský jazyk a literatúra
b) výsledková listina prijímaných študentov vznikne z bodov Testovania 9-2012, bodov za
umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach a na individuálnych športových
súťažiach, bodov za prospech na základnej škole v ročníkoch 6 - 9 a zo správania.
c) poradie študentov v prijímacom konaní sa určí prioritne na základe výsledkov
z Testovania 9 - 2012 a bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach
a na individuálnych športových súťažiach. Podľa tohto poradia prijme riaditeľ školy
maximálne 70 z celkového počtu študentov, ktorí získali v Testovaní 9 – 2012
z celkového možné počtu 200 bodov minimálne 175 bodov
d) následné (doplňujúce) poradie študentov vznikne na základe súčtu bodov z Testovania 9 –
2012, bodov za prospech na základnej škole a bodov za výsledky v predmetových
olympiádach, predmetových súťažiach, na športových individuálnych súťažiach a zo
správania.
e) body za prospech na základnej škole sa vypočítajú zo všetkých známok koncoročnej
klasifikácie v ročníkoch 6-8 a polročnej klasifikácie v 9.ročníku. Maximálny počet bodov
za prospech je 200. Za každú stotinu priemerného prospechu nad 1,00 stráca uchádzač 0,5
bodu.
f) body za predmetové olympiády a predmetové súťaže získavajú uchádzači za výsledky
dosiahnuté v 8. a 9. ročníku do 5. miesta v okresnom a vyššom kole súťaže.
K hodnoteným súťažiam patrí: olympiáda z matematiky, fyziky, chémie, biológie,
geografie, dejepisu, slovenskom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom jazyku,
francúzskom jazyku, ruskom jazyku, ďalej Hviezdoslavov Kubín ...
g) body za športové súťaže získavajú uchádzači za výsledky dosiahnuté v 8. a 9. ročníku na
Majstrovstvách Slovenska v olympijských individuálnych športoch s umiestnením do 3.
miesta.
h) doklad o umiestnení je potrebné predložiť riaditeľstvu školy do 20. apríla 2012
i) uchádzačom so zníženou známkou zo správania pri polročnej alebo koncoročnej
klasifikácii v ročníkoch 6-9 sa od celkového súčtu získaných bodov odpočíta 30 bodov.
j) v prípade rovnosti bodov uchádzačov rozhoduje:
1. zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia)
2. úspešnosť v olympiádach a súťažiach
3. vyšší počet bodov získaných pri Testovaní 9 – 2012 z matematiky
4. vyšší počet bodov získaných pri Testovaní 9 – 2012 zo slovenského jazyka a literatúry

5. priemerný prospech pri polročnej klasifikácii v 9. ročníku
6. priemerný prospech pri koncoročnej klasifikácii v 8. ročníku
7. priemerný prospech pri koncoročnej klasifikácii v 7. ročníku
8. priemerný prospech pri koncoročnej klasifikácii v 6. ročníku
4. Zverejnenie a oznámenie výsledkov prijímacieho konania
Výsledky budú zverejnené na dverách gymnázia a na internetovej stránke školy
v súlade so zákonom č.21/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov najneskôr do 27.04.2012.
Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí, a ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní budú
doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 30. apríla 2012.
Zákonný zástupca má právo podať proti rozhodnutiu odvolať v stanovenom termíne.
5. Zápis na štúdium
Termín zápisu prijatých uchádzačov bude 28.4. 2012. Zápis vykoná zákonný zástupca
žiaka.
Upozornenie: Ak sa na zápis nedostaví zákonný zástupca žiaka, bude to považované
za nezáujem o štúdium na našej škole 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 20.1.2012
RNDr. Marcel Tribus
riaditeľ školy

