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Kritériá na prijatie uchádzačov o     4 - ročné  štúdium  

v školskom roku 2021 / 2022 

Riaditeľstvo  Gymnázia  Ladislava  Dúbravu  v Dunajskej  Strede  v zmysle  §  65  Zákona
č.245/2008  o výchove  a vzdelávaní   /  školský  zákon  /  a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov, podľa § 161k zákona 245/2008 Z.z. - počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania
na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania
určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, podľa §150 ods.8 pís.c zákona 245/2008 - ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový
stav alebo mimoriadna situácia,  ak sa nariadi  zákaz prevádzky škôl a školských zariadení
podľa osobitného predpisu 90a) alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej
pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo
zamestnancov  škôl  a  školských  zariadení,  minister  školstva  môže  rozhodnúť  o  iných
termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch podávania
žiadostí  o prijatie,  prihlášok na vzdelávanie,  prihlášok na štúdium a konania zápisov a po
prerokovaní a schválení na pedagogickej rade dňa 24. februára 2021 zverejňuje podmienky
prijatia uchádzačov na štvorročné štúdium pre školský rok 2021 / 2022.

V dobe vydania týchto kritérií platí o prijímaní na stredné školy rozhodnutie ministra školstva
z 26.1.2021 dostupné na adrese https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/.

1. V školskom  roku  2021  /  2022  otvoríme  jednu  triedu  1.  ročníka  štvorročného
vzdelávacieho programu (odbor 7902 J).

2. Do prvého ročníka prijmeme 30 žiakov z 9. ročníka základnej školy.
 

3. Podmienkou prijatia je riadne vyplnená a potvrdená prihláška na štúdium na strednej
škole ( podaná  riaditeľovi ZŠ na potvrdenie  do 8. apríla 2021,  pričom riaditeľ ZŠ
odošle vyplnenú a potvrdenú prihlášku na našu školu do 16. apríla 2021 ) a dodatočné
úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

4. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

                                     1. termín prijímacích skúšok :                     3. máj 2021
                                     2. termín prijímacích skúšok :                   10. máj 2021



5. Všetci  uchádzači  vykonajú  prijímacie  skúšky z predmetov  slovenský  jazyk
a matematika v rozsahu učiva predpísaného Štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ.
Prijímacie skúšky sa budú konať v budove školy a čistý čas na vypracovanie úloh
v obidvoch  predmetoch  bude  60  minút.  Žiaci  môžu  za  každý  predmet  získať
maximálne 50 bodov. Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa minimálne 10
bodov za každý predmet.

6. Výsledné  poradie  uchádzačov  sa  určí  podľa  súčtu  získaných  bodov  z prijímacích
skúšok  zo  slovenského  jazyka,  matematiky,  body  za  umiestnenie  v okresných
a vyšších kolách predmetových súťaží v ôsmom a deviatom ročníku ZŠ a za študijné
výsledky na ZŠ.

6.1. Body za predmetové súťaže:

Okresná súťaž: za 1.miesto 3 body, za 2.miesto 2 body, za 3. miesto 1 bod.
Krajská a vyššia súťaž: za 1.miesto 3 body, za 2.miesto 2 body, za 3. miesto 1 bod.

      Do úvahy sa budú brať jednotlivé predmetové súťaže za každý ročník iba raz. Doklad
      o výsledku súťaže musí byť overený riaditeľom ZŠ, ktorú uchádzač navštevuje.     

6.2 Body za študijné výsledky na ZŠ:  

       Pri prijímacom konaní sa zohľadňuje priemerný študijný prospech zo známok 
       koncoročnej klasifikácie na vysvedčeniach 6. a 7.ročníka ZŠ, ktorý sa vypočíta zo 
       všetkých známok uvedených na prihláške s výnimkou správania.        

Priemer známok 6.ročník 7.ročník
1,00 5 5

1,01 – 1,25 4 4
1,26 – 1,50 3 3
1,51 – 1,75 2 2
1,76 – 2,00 1 1
2,01 a viac 0 0

7. Prijímacia  komisia  určí  poradie  uchádzačov  na  základe  súčtu  bodov  a v  prípade
rovnosti počtu bodov rozhodujú o poradí uchádzačov:

a. znížená pracovná schopnosť (§ 67 ods.3 školského zákona)
b. vyšší súčet bodov za prijímacie skúšky 
c. vyšší súčet bodov za prijímacie skúšky SJL
d. lepší  priemer  študijných  výsledkov  zo  známok  koncoročnej  klasifikácie

7.ročníka
e. lepší prospech z matematiky na konci 7.ročníka ZŠ
f. lepší študijný priemer za sumár koncoročných výsledkov 6. a 7..ročníka ZŠ

8. O prijatí  žiaka  na štúdium rozhodne riaditeľ  školy na návrh prijímacej  komisie  na
základe výsledkov prijímacieho konania.



9. Riaditeľ školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov a výsledné poradie na webovom
sídle strednej školy alebo na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do
20.mája 2021. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo
o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi
žiaka prostredníctvom e-mailu do 20. mája 2021.  

10. Termín  na  doručenie  potvrdenia  o  nastúpení  žiaka  na  štúdium alebo  potvrdenia  o
nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do  25. mája 2021. Potvrdenie sa
doručuje  cez  informačný  systém  základnej  školy  (napr.  EduPage),  odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 

V Dunajskej Strede 24. februára 2021                                                 Mgr. Monika Sihelská
                                riaditeľka školy


