KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
NA GYMNÁZIUM VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERSKÉHO V PRIEVIDZI
(štvorročné štúdium)
Ponúkame triedy všeobecné a špeciálne (s rozšíreným vyučovaním prírodovedných
predmetov, anglického jazyka, spoločenskovedných predmetov, telesnej a športovej
výchovy). Špeciálne triedy sa otvoria iba v prípade dostatočného záujmu zo strany
študentov, inak je študent prijatý automaticky do triedy všeobecnej. O zaradení do konkrétnej
triedy sa rozhodne po záväznom potvrdení žiaka o nastúpení na štúdium.
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie rozhodol pre štvorročné štúdium
v školskom roku 2020/2021 prijať 150 žiakov.
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, nie je žiakom inej strednej školy § 62 ods. 12 školského zákona a ktorý
súčasne splnil podmienky prijímacieho konania.
Uchádzači o štúdium na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi sú
prijímaní na základe kritérií, ktoré stanovil minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v dokumente: Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na
vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, zo
dňa 29. apríla 2020.
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov sa
koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy
podľa výsledkov prijímacieho konania.
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí gymnáziu
potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium,
ktoré mu bude doručené s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Do 15. júna 2020 riaditeľka školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú
prijímacie skúšky v druhom kole na nenaplnený počet miest.
Kritéria prijímacieho konania:
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy
nasledovne:
a) Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.
o
o

Slovenský jazyk a literatúra
Matematika

b) Profilové predmety :
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.
o
o
o

Anglický jazyk
Fyzika
Chémia

c) Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x).(4 –x), kde x je známka.
o
o
o

Dejepis
Geografia
Biológia

2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo
všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
3. PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO,
GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
Za prvé miesto v okresnom alebo krajskom kole získa uchádzač 10 bodov, za druhé miesto
8 bodov, za tretie miesto 4 body, za štvrté miesto 2 body a za piate miesto 1 bod.
Na základe týchto kritérií sa spraví súčet bodov a následne poradovník prijatých
uchádzačov, ktorým bude vydané rozhodnutie o prijatí na štúdium.
4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne
prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia
zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za bod č. 3,
c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy: anglický jazyk.
 Riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí podľa § 67 ods. 2 školského zákona prihliada aj
na zdravotnú spôsobilosť na štúdium pre zvolený odbor.
 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor
výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr
31.augusta 2020.
 V prípade integrácie žiaka, je súčasťou prihlášky aktuálna správa o psychologickom,
resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.
 Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou
schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej
školy individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým materiálom
žiaka nasledovné doklady:
 písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej
školy pre školský rok 2020/2021,
 individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol
vzdelávaný na ZŠ,
 aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení
o štúdium.
 Deti cudzincov, s trvalým pobytom na území SR, budú prijímané za tých istých
podmienok ako občania SR, podľa § 146 ods. 2 školského zákona.

V Prievidzi dňa 30.apríla 2020.

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka školy

