GYMNÁZIUM
Komenského 1357, 024 04 Kysucké Nové Mesto
www.gymknm.sk, e-mail: riaditel@gymknm.sk, tel.č.:0414212574

K r i t é r i á pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka
na štvorročné štúdium
pre školský rok 2013/2014
Prijímacie skúšky sa konajú v súlade so zákonom národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 z.
Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov, kritériá
prijímacích skúšok boli prerokované v pedagogickej rade Gymnázia v Kysuckom Novom Meste dňa
24.1.2013.
Termíny prijímacích skúšok:
13. mája 2013 (pondelok) o 8.00 hodine
16. mája 2013 (štvrtok) o 8.00 hodine
Na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste otvárame v školskom roku 2013/2014:
3 triedy – odbor gymnázium, kód 7902 5, všeobecné zameranie; výchovno-vzdelávací proces sa
realizuje podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu. Od tretieho ročníka
majú žiaci možnosť výberu z troch zameraní. Informácie o školskom vzdelávacom
programe nájdete na www.gymknm.sk, v časti dokumenty.
– s plánovaným počtom žiakov: 78. Počet prijatých žiakov nemôže prekročiť plánovaný
počet.
Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2013/14 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov
matematika, slovenský jazyk a literatúra. Prijímacie skúšky budú prebiehať na základe bodu 26 čl. IX.
zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 školského zákona.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba
uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a ktorý
súčasne splnil podmienky prijímacieho konania.
Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania:
Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne (do 20.
apríla 2013 ) podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Prosíme zákonných zástupcov, aby
do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo alebo mailový kontakt.

Prijímacie konanie prebehne podľa nasledovných kritérií.
A. PRIJÍMACIE KONANIE BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
1. Bez vykonania písomných prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí iba tí uchádzači, ktorí podľa
školského zákona v Testovaní 9 – 2013 dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry
minimálnu úspešnosť 90 % a zároveň v teste z matematiky najmenej 90 % úspešnosť.

B. PRIJÍMACIE KONANIE S PRIJÍMACÍMI SKÚŠKAMI
1. Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 24.01.2013.
A sú platné pre prijímacie konanie na šk. rok 2013/14.
2. Uchádzačovi, ktorý vykoná písomné prijímacie skúšky, budú pridelené body:
a) za písomný test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (za každý predmet zvlášť) z
učiva základnej školy podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu
ISCED2.
matematika..................................................90 bodov
slovenský jazyk a literatúra.........................90 bodov
b) za prospech na konci 8. ročníka ZŠ a na polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský
jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, Dej, Geo, Mat, Fyz, Chem, Bio.
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c) za výsledky Testovania 9-2013
(osobitne zo slovenského jazyka a osobitne z matematiky).
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d) za umiestnenie za predmetové olympiády a súťaže (oblasť matematiky, fyziky, chémie,
geografie, slovenského jazyka a literatúry, biológie, cudzích jazykov, spoločenských vied
a športu). Potvrdenie o olympiádach a súťažiach od organizátora súťaže (nie diplomy)
s uvedením „úspešný riešiteľ“ a celkové umiestnenie v súťaži musí byť súčasťou zaslanej
prihlášky.
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e) žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou získavajú 15 bodov.
3. Na základe získaných bodov bude zostavené poradie, podľa ktorého budú uchádzači prijímaní
na štúdium.
V prípade rovnosti bodov medzi dvoma alebo viacerými uchádzačmi o lepšom umiestnení
rozhodne kritérium v uvedenom poradí:
- zmenená pracovná schopnosť na základe rozhodnutia posudkovej komisie
- lepší výsledok uchádzača na ZŠ ( 8. ročník II. polrok a 9. ročník I. polrok )
4. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa po aplikovaní uvedených kritérií umiestnia celkovo do 78.
miesta. Počet prijatých na základe prijímacích skúšok bude upravený podľa počtu
zapísaných žiakov, ktorí splnili kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok. Prijatým
uchádzačom bude doručené rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí na štúdium, v ktorom mu bude
oznámený aj termín zápisu.
5. Zákonný zástupca môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača na štúdium
prostredníctvom školy, na ktorej prebehlo prijímacie konanie do 5 dní od doručenia
rozhodnutia. O odvolaní uchádzača rozhodne Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva,
Komenského 48, Žilina.
6. Ak sa uchádzač na strednú školu nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na
štúdium na strednej škole, je neplatné. Riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu
uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

C. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Zoznam uchádzačov, ktorý vyhovujú bodu 1 časti A bude zverejnený na budove školy na
ulici Jesenského a na webovej stránke školy www.gymknm.sk
dňa 30. apríla 2013 do 15.00 hodiny.
2. Zápis týchto uchádzačov sa uskutoční v dňoch:
2. mája 2013 od 10.00 do 16.00 hod.
7. mája 2013 od 10.00 do 15.00 hod.
Zápisu prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný
zástupca v kancelárii školy. Na zápis je nevyhnutné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá
príslušná ZŠ.
Uchádzač nahlási:
1. jazyky, ktoré chce študovať ( Aj, Nj) a ich úroveň (pokročilý, začiatočník)
2. voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova
3. prípadne oslobodenie z TV a stupeň.

3. Zoznam ostatných uchádzačov, zoradených na základe bodového hodnotenia podľa kritérií
v časti B, bude zverejnený na budove školy na ulici Jesenského a na webovej stránke školy
www.gymknm.sk
dňa 16. mája 2013 do 17.00 hodiny.
4. Zápis týchto uchádzačov prebehne v dňoch
21. mája 2013 od 10.00 do 16.00 hod.
22. mája 2013 od 10.00 do 15.00 hod.
Zápisu prijatých uchádzačov sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca v kancelárii školy.
Na zápis je nevyhnutné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá príslušná ZŠ.
Uchádzač nahlási:
1. jazyky, ktoré chce študovať ( Aj, Nj) a ich úroveň (pokročilý, začiatočník)
2. voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova
3. prípadne oslobodenie z TV a stupeň.
5. Zoznam uchádzačov bude aktualizovaný v stredu 22.mája 2013 do 17.00 hod. Zápis
novoprijatých uchádzačov podľa aktualizovaného zoznamu prebehne v nasledujúci utorok do
15.00 hod. Zoznam bude následne aktualizovaný vždy v stredu.
6. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľka školy začne správne konanie.
4. Informáciu o konaní, resp. nekonaní druhého kola prijímacieho konania zverejní
riaditeľka školy do 6. júna 2013.
V Kysuckom Novom Meste, dňa 12. 02. 2013

PaedDr. Frišová Eva
riaditeľka

