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Číslo školy podľa číselníka stredných škôl: 611025

Kritériá pre prijímanie žiakov na osemročné štúdium
v Gymnáziu sv. Uršule od školského roku 2018/2019
1. V školskom roku 2017/2018 máme povolené otvoriť 1 triedu osemročnej formy štúdia s počtom
17 žiakov. Prihlásiť sa môžu len žiaci 5. ročníka ZŠ. V školskom vzdelávacom programe tejto
triedy bude posilnená hodinová dotácia predmetov informatika a anglický jazyk. Cieľom je, aby
absolvent ovládal tieto predmety na nadpriemernej úrovni. Povinný bude aj druhý cudzí jazyk,
ktorý si žiaci budú voliť z ponuky nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk. Francúzsky jazyk sa
bude vyučovať len ak sa naň prihlási dostatočný počet žiakov (aspoň 12 žiakov zo zapísaných
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. Prijímacie skúšky budú konať všetci prihlásení žiaci 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.
3. 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 1 a ISCED 2 týchto predmetov.
4. Nutnou podmienkou prijatia žiaka na štúdium je získanie aspoň polovičného počtu bodov zo
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (z každého osobitne), ktoré mohol za daný predmet
získať v testoch prijímacích skúšok. Žiak, ktorý získa z niektorého z týchto predmetov menej než
polovicu z celkového počtu bodov, kritériám nevyhovie a teda nebude prijatý.
5. Každému uchádzačovi budú pridelené body nasledovne:
a) body z testu prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - maximum 50 bodov,
b) body z testu prijímacej skúšky z matematiky - maximum 50 bodov,
c) body za prospech na vysvedčení v prvom polroku 5. ročníka v predmetoch slovenský jazyk
a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, biológia, matematika - maximum bodov je 25.
6. Žiakom, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia uvedeným v bode 4 týchto kritérií, sa body za
predmety, z ktorých vykonali prijímacie skúšky a body za známky zo ZŠ sčítajú a podľa tohto súčtu
sa zostupne zoradia. Prijatých bude prvých 30 žiakov.
7. V prípade rovnosti bodov na 17. mieste a za ním nasledujúcom mieste alebo miestach bude
uprednostnený žiak, ktorý:
a) predloží potvrdenie o ZPS,
b) predložil doklad o účasti a umiestnení vo vedomostných súťažiach organizovaných pre žiakov
základných škôl s najlepším umiestnením (nie korešpondenčné semináre),
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c) dosiahol lepšie študijné výsledky v základnej škole na polročnom vysvedčení v 5. ročníku
z predmetov v tomto poradí: matematika, slovenský jazyk, cudzí jazyk, biológia, dejepis,
geografia,
d) žiak, ktorý dosiahol vyššiu úspešnosť na prijímacích skúškach v teste z matematiky,
e) žiak, ktorý dosiahol vyššiu úspešnosť na prijímacích skúškach v teste zo slovenského jazyka
a literatúry,
f) žiak, ktorý dosiahol vyššiu úspešnosť na prijímacích skúškach v diktáte.
8. 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.
9. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 21. mája 2018 na výveske školy a na
www.gsurba.sk .
10. 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.
11. Uchádzačom, ktorí nebudú prijatí pre nedostatok miesta, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí s
informáciou o možnosti podania žiadosti 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 6 týchto
kritérií.
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 10. apríla 2018.

PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
riaditeľka školy
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