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Číslo školy podľa číselníka stredných škôl: 611025

Kritériá pre prijímanie žiakov na štvorročné štúdium
v Gymnáziu sv. Uršule od školského roku 2018/2019
1. V školskom roku 2018/2019 otvoríme 1 triedu štvorročného štúdia s počtom 30 žiakov. Prijímať
budeme len žiakov deviateho ročníka základných škôl. Žiaci sa povinne budú učiť dva cudzie jazyky,
z ktorých prvým bude anglický jazyk a ako druhý cudzí jazyk si môžu zvoliť nemecký alebo
francúzsky jazyk. Francúzsky jazyk sa bude vyučovať len ak sa naň prihlási dostatočný počet žiakov
a začne sa vyučovať na úrovni začiatočníkov. Výber cudzieho jazyka sa uskutoční vyplnením
dotazníka, ktorý zašleme poštou doporučene zákonnému zástupcovi žiaka spolu s pozvánkou na
prijímacie skúšky. V prípade nerovnomerného prihlásenia sa zo strany prijatých a zapísaných žiakov
na druhý cudzí jazyk (nemecký/francúzsky) si škola vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení žiaka do
skupiny na tento cudzí jazyk.
2. Bez prijímacích skúšok budú prijatí v súlade s §65 ods(4) zákona č. 245/2008 Z.z. tí uchádzači, ktorí
dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl Testovanie 9 2017 (v
ďalšom texte len T9) v slovenskom jazyku a literatúre i v matematike, v každom predmete samostatne,
úspešnosť najmenej 90%.
3. Prihlásení žiaci, ktorí nesplnili podmienky uvedené v bode 2 týchto kritérií, budú konať
prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
4. Prijímacie skúšky budú konať všetci prihlásení žiaci podľa bodu 3 týchto kritérií v dvoch termínoch
podľa vlastného výberu:
I. termín: 14. mája 2018 (pondelok)

II. termín: 17. mája 2018 (štvrtok)

Pozvánku na prijímacie skúšky s podrobnými pokynmi zašleme rodičom prihlásených žiakov poštou
doporučene. V prípade, že im pošta zásielku nedoručí, rodičia prihlásených žiakov nás môžu
kontaktovať na tel. č. 02/ 544 30 250.
5. Testy sa budú konať písomnou formou z dvoch predmetov: zo slovenského jazyka a literatúry (60
minút) a z matematiky (60 minút). Požadované budú vedomosti v súlade so štátnym vzdelávacím
programom ISCED 2 týchto predmetov.
6. Nutnou podmienkou pre prijatie bude:
a) hodnotenie žiaka na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ aj na polročnom vysvedčení v 9.
ročníku ZŠ vo všetkých predmetoch známkou nie horšou ako 3 – dobrý. Žiaci, ktorí túto
podmienku nebudú spĺňať, nevyhovejú podmienkam prijímacieho konania a nebudú na štúdium
prijatí.
b) získanie aspoň polovičného počtu bodov v teste zo slovenského jazyka a literatúry a
z matematiky (z každého osobitne), ktoré mohol žiak za daný predmet získať. Žiak, ktorý získa
z niektorého z týchto predmetov menej než polovicu z celkového počtu bodov, kritériám
nevyhovie a teda nebude prijatý.
7. Žiaci, ktorí splnia podmienky uvedené v bode 6 sa zoradia do poradia, pri určovaní ktorého budeme
zohľadňovať:
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a) prospech uchádzača v ZŠ – zohľadňovať sa budú známky na koncoročnom vysvedčení
vo 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ z predmetov slovenský jazyk,
cudzí jazyk (ak sa žiak učil 2 cudzie jazyky, bude sa brať do úvahy ten, z ktorého mal
lepšiu známku), dejepis, zemepis, prírodopis, matematika, fyzika a chémia - zohľadňovať
sa teda bude 16 známok;
b) výsledky uchádzača
a z matematiky;

dosiahnuté v T9

zo slovenského jazyka

a

literatúry

c) výsledky prijímacích skúšok;
d) úspechy v súťažiach – zohľadňovať sa bude len umiestnenie na 1. až 3. mieste dosiahnuté
v školskom roku 2016/2017 alebo 2017/2018 v okresnom, krajskom a celoštátnom kole
predmetových olympiád organizovaných Ministerstvom školstva SR: olympiáda zo
slovenského jazyka, matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická, biblická,
v cudzích jazykoch a v informatike, pričom sa zo všetkých súťaží zohľadní len jedno
umiestnenie, a to najlepšie dosiahnuté umiestnenie v najvyššom kole súťaže; úspešnosť
musí žiak preukázať originálom alebo overenou kópiou diplomu do 27. apríla 2018;
8. Každému uchádzačovi budú pridelené body nasledovne:


body z testu prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - maximum 50 bodov,



body z testu prijímacej skúšky z matematiky - maximum 50 bodov,



body za úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov T9 zo slovenského jazyka - za každé jedno
celé percento úspešnosti pridelíme uchádzačovi 0,5 bodu, spolu môže získať maximum 50 bodov,



body za úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov T9 z matematiky - za každé jedno celé
percento úspešnosti pridelíme uchádzačovi 0,5 bodu, spolu môže získať maximum 50 bodov,



body za prospech na vysvedčení v druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka
v predmetoch podľa bodu 7 a) týchto kritérií. Za každú jednotku budú uchádzačovi pridelené 3
body, za každú dvojku 2 body a za každú trojku 1 bod. Maximum bodov je 48;



body za umiestnenie v súťažiach vymenovaných v bode 7 d). Body budú priradené podľa rozpisu
uvedeného v nasledujúcej tabuľke:
kolo
miesto
body

okresné (obvodné)
1.
2.
3.
5
4
3

krajské a celoslovenské
1.
2.
3.
10
8
6

9. Žiakom, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia (bod 6 týchto kritérií), sa všetky pridelené body spočítajú
a podľa tohto súčtu sa zostupne zoradia.
10. Prijatí budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienku §65 ods.(4) zákona č. 245/2008 Z.z. a toľko ďalších
uchádzačov zoradených v poradí určenom podľa bodu 9 týchto kritérií, aby celkový počet prijatých
žiakov bol 30.
11. Pre prípad, že by na 30. mieste a za ním nasledujúcom mieste alebo miestach boli uchádzači
s rovnakým počtom bodov, použijeme na ich zoradenie tieto pomocné kritériá v uvedenom poradí:
a) žiak, ktorý predložil potvrdenie o ZPS,
b) žiak, ktorý dosiahol lepší výsledok v celoslovenskom testovaní žiakov T9 z matematiky,
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c) žiak, ktorý dosiahol lepší výsledok v celoslovenskom testovaní žiakov T9 zo slovenského jazyka
a literatúry,
d) žiak s lepšou známkou z matematiky na polročnom vysvedčení v 9. ročníku,
e) žiak s lepšou známkou zo slovenského jazyka na polročnom vysvedčení v 9. ročníku,
f) žiak, ktorý dosiahol vyššiu úspešnosť na prijímacích skúškach v teste z matematiky,
g) žiak, ktorý dosiahol vyššiu úspešnosť na prijímacích skúškach v teste zo slovenského jazyka a
literatúry,
h) žiak, ktorý dosiahol vyššiu úspešnosť na prijímacích skúškach v diktáte.
12. Ak by sa žiak nemohol zúčastniť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, je povinný
predložiť riaditeľke školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích skúšok.
Riaditeľka školy takýmto žiakom určí náhradný termín a v riadnom termíne prijme o toľko žiakov
menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne. Na voľné miesta budú prijatí žiaci podľa
nového poradia po náhradnom termíne.
13. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 21. mája 2018 na výveske školy a na
www.gsurba.sk .
14. Uchádzačom prijatým bez prijímacích skúšok bude najneskôr desať dní pred termínom prijímacích
skúšok zaslané poštou doporučene rozhodnutie o prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o zápise.
Nedodržanie termínu zápisu sa bude považovať za nezáujem o štúdium v našej škole a takto uvoľnené
miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom.
15. Uchádzačom prijatým na základe výsledkov prijímacieho konania bude oznámený termín, miesto a čas
zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium. Nedodržanie termínu zápisu sa
bude považovať za nezáujem o štúdium v našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším
uchádzačom.
16. Neprijatým uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o neprijatí, ktoré bude obsahovať informáciu
o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Na miesta uvoľnené tým, že sa niektorí prijatí
žiaci nezapíšu alebo zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí si podajú túto žiadosť.
Prijímať ich budeme v poradí, v akom sa umiestnili podľa bodu 8 a 9 týchto kritérií. V prípade
rovnakého výsledku na miestach pod 30. miestom sa bude postupovať podľa podmienok uvedených v
bode 11. týchto kritérií.
Tieto kritériá možno nájsť na www.svs.edu.sk a spolu s ďalšími informáciami o našej škole aj na školskej
webovej stránke www.gsurba.sk. V prípade akýchkoľvek nejasností možno poslať otázky na e-mailovú
adresu riaditel@gsurba.sk, všetkým odpovieme.
Dôležité upozornenie:
Žiadame rodičov, aby na prihláške uviedli telefonický a mailový kontakt na seba. Je to potrebné kvôli
urýchleniu vzájomnej komunikácie. Ďakujeme.
Tieto kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 20. februára 2018.

PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
riaditeľka školy

3

