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Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019
Uchádzač sa prihlasuje na štúdium písomne, prihláškou prostredníctvom ZŠ, do 10. 04. 2018.
Študijný odbor:
Počet tried:

7902 J gymnázium
jedna

Dĺžka štúdia:
8 rokov
Plánovaný počet žiakov: 23

1. termín:
2. termín:

14. mája 2018 o 8:00 hod.
17. mája 2018 o 8:00 hod.

Pri posudzovaní uchádzačov sa budú brať do úvahy nasledovné podmienky:
1. výsledky prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sú podľa zákona 245/2008 Z.z. § 65 ods. 2
prispôsobené obsahu a rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v základnej škole a obsahujú písomný test, na ktorý má uchádzač vyhradený čas 60 minút na kaţdý predmet
samostatne. Ţiakovi so ŠVVP môţe byť na základe ţiadosti zákonného zástupcu poskytnutý predĺţený čas.
Výpočet bodov: body budú pridelené podľa výsledku dosiahnutého v prijímačkovom teste zo slovenského jazyka
a literatúry prerátaného na percentá úspešnosti, pričom 1% = 1 bod,
a k tomuto výsledku sa prirátavajú body pridelené podľa výsledku dosiahnutého v prijímačkovom teste z matematiky
podľa rovnakého kritéria.
2. prospech na základnej škole z koncoročných známok ţiaka zo 4. ročníka a polročných známok z 5.
ročníka základnej školy z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
Výpočet bodov: body sa vyrátavajú výpočtom priemeru 4 známok podľa nižšie uvedenej tabuľky:
priemer
pridelené
body

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00 a viac

80

70

60

50

40

30

20

10

0

3. Umiestnenia na súťaţiach a olympiádach
Výpočet bodov: body budú pridelené za každý úspech vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach, na
ktoré sa žiak pripravoval pod vedením učiteľa základnej školy, z ktorej prichádza, podľa nižšie uvedenej tabuľky:
umiestnenie na
úrovni
body

okresnej

regionálnej

krajskej

celoslovenskej

medzinárodnej

5

10

15

20

25

Výpočet bodov: body budú pridelené za každý úspech v športových a umeleckých súťažiach, na ktoré sa žiak
pripravoval pod vedením učiteľa základnej školy, z ktorej prichádza, podľa nižšie uvedenej tabuľky:
umiestnenie na
úrovni
body

okresnej

regionálnej

krajskej

celoslovenskej

medzinárodnej

4

6

8

10

12
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Podmienky úspešnosti vykonania prijímacej skúšky:
- žiak, ktorý získal 50 bodov a viac z prijímačkového testu z predmetu slovenský jazyk a literatúra a získal 50 bodov
a viac z prijímačkového testu z predmetu matematika, splnil podmienky prijatia na Súkromné gymnázium
v Lučenci.
Kritériá pre prijatie uchádzačov, ktorú úspešne vykonali prijímaciu skúšku:
- uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, budú prijatí na základe poradovníka, vytvoreného zo súčtu:
1. bodov za skúšku zo SJL a MAT
2. prospech na základnej škole
3. umiestnenia na súťažiach a olympiádach
- pri rovnosti celkového súčtu bodov o poradí rozhodne:
1. v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 67 ods. 3 skutočnosť, že má uchádzač zmenenú pracovnú schopnosť
a bude pri rovnosti bodov uprednostnený pred uchádzačom bez zmenenej pracovnej schopnosti
2. vyšší získaný počet bodov z matematiky
3. vyšší počet bodov za prospech z koncoročných známok zo 4. ročníka a polročných známok z 5. ročníka
z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
4. ak sa napriek vyššie uvedeným kritériám nedá určiť poradie, rozhodne priemer polročných známok zo
všetkých predmetov okrem výchovných predmetov.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí
riaditeľka náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi
uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľke najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Riaditeľ v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Zápis uchádzačov sa uskutoční 22. mája 2018 od 13:00 do 17:00 hod.
v budove Súkromného gymnázia.
Kritériá boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 23. 01. 2018.
Prerokované a schválené Radou školy dňa 25. 01. 2018.

...............................................
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
riaditeľka školy

kontakt: bahledova@sgymlc.sk

...........................................
Ing. Vladimír Mužila
predseda Rady školy

www.sgymlc.sk
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Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018
Uchádzač sa prihlasuje na štúdium písomne, prihláškou prostredníctvom ZŠ, do 10. 4. 2018.
Študijný odbor:
Počet tried:

7902 J gymnázium
jedna

Dĺžka štúdia:
4 roky
Plánovaný počet žiakov: 25

1. termín:
2. termín:

14. mája 2018 o 8:00 hod.
17. mája 2018 o 8:00 hod.

Pri posudzovaní uchádzačov sa budú brať do úvahy nasledovné podmienky:
Podľa § 65 ods. 4 citovaného zákona, riaditeľ školy prijme uchádzačov bez prijímacej skúšky, ak uchádzač dosiahol
v Testovaní 9 (MONITOR 9) na základnej škole z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry 90% a viac (§ 65
ods. 4 Školského zákona).
Ostatní ţiaci musia absolvovať prijímacie skúšky, kedy sa budú brať do úvahy nasledovné podmienky:
1. výsledky prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sú podľa zákona 245/2008 Z.z. § 65 ods. 2
prispôsobené obsahu a rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v základnej škole a obsahujú písomný test, na ktorý má uchádzač vyhradený čas 60 minút na kaţdý predmet
samostatne. Ţiakovi so ŠVVP môţe byť na základe ţiadosti zákonného zástupcu poskytnutý predĺţený čas.
Výpočet bodov: body budú pridelené podľa výsledku dosiahnutého v prijímačkovom teste zo slovenského jazyka
a literatúry prerátaného na percentá úspešnosti, pričom 1% = 1 bod,
a k tomuto výsledku sa prirátavajú body pridelené podľa výsledku dosiahnutého v prijímačkovom teste z matematiky
podľa rovnakého kritéria.
2. prospech ţiaka na základnej škole z koncoročných známok ţiaka z 8. ročníka a polročných známok z 9.
ročníka základnej školy z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
Výpočet bodov: body sa vyrátavajú výpočtom priemeru 4 známok podľa nižšie uvedenej tabuľky:
priemer
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
pridelené
body
80
70
60
50
40
30
20
10

3,00 a viac

0

3. Výsledky Testovania 9 (MONITOR 9)
Výpočet bodov: body budú pridelené podľa výsledku dosiahnutého v MONITORE 9 zo slovenského jazyka
a literatúry prerátaného na percentá úspešnosti, pričom 1% = 1 bod,
a k tomuto výsledku sa prirátavajú body pridelené podľa výsledku dosiahnutého v MONITORE 9 z matematiky podľa
rovnakého kritéria.
4. Umiestnenia na súťaţiach a olympiádach
Výpočet bodov: body budú pridelené za každý úspech vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach, na
ktoré sa žiak pripravoval pod vedením učiteľa základnej školy, z ktorej prichádza, podľa nižšie uvedenej tabuľky:
umiestnenie na
úrovni
body

okresnej

regionálnej

krajskej

celoslovenskej

medzinárodnej

5

10

15

20

25

kontakt: bahledova@sgymlc.sk

www.sgymlc.sk

tel. +421 948 467 950

Súkromné gymnázium, Gemerská cesta č. 1, 984 01 Lučenec
4
Výpočet bodov: body budú pridelené za každý úspech v športových a umeleckých súťažiach, na ktoré sa žiak
pripravoval pod vedením učiteľa základnej školy, z ktorej prichádza, podľa nižšie uvedenej tabuľky:
umiestnenie na
úrovni
body

okresnej

regionálnej

krajskej

celoslovenskej

medzinárodnej

4

6

8

10

12

Podmienky úspešnosti vykonania prijímacej skúšky:
- žiak, ktorý získal 50 bodov a viac z prijímačkového testu z predmetu slovenský jazyk a literatúra a získal 50 bodov
a viac z prijímačkového testu z predmetu matematika, splnil podmienky prijatia na Súkromné gymnázium
v Lučenci.
Kritériá pre poradie prijatia uchádzačov, ktorú úspešne vykonali prijímaciu skúšku:
- uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, budú prijatí na základe poradovníka, vytvoreného zo súčtu:
1. bodov za skúšku zo SJL a MAT
2. prospech na základnej škole
3. výsledky Testovania 9
4. umiestnenia na súťažiach a olympiádach
- pri rovnosti celkového súčtu bodov o poradí rozhodne:
1. v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 67 ods. 3 skutočnosť, že má uchádzač zmenenú pracovnú schopnosť
a bude pri rovnosti bodov uprednostnený pred uchádzačom bez zmenenej pracovnej schopnosti
2. vyšší získaný počet bodov z matematiky
3. vyšší počet bodov za prospech z koncoročných známok zo 4. ročníka a polročných známok z 5. ročníka
z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
4. ak sa napriek vyššie uvedeným kritériám nedá určiť poradie, rozhodne priemer polročných známok zo
všetkých predmetov okrem výchov.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí
riaditeľka náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi
uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľke najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Riaditeľ v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Zápis uchádzačov sa uskutoční 22. mája 2018 od 13:00 do 17:00 hod.
v budove Súkromného gymnázia.
Rozhodnutie o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne na nenaplnené miesta zverejní riaditeľ školy
do 1. júna 2018.
Kritériá boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 23. 01. 2018.
Prerokované a schválené Radou školy dňa 25. 01. 2018.

.................................................
Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
riaditeľka školy
kontakt: bahledova@sgymlc.sk

...........................................
Ing. Vladimír Mužila
predseda Rady školy
www.sgymlc.sk

tel. +421 948 467 950

