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Kritériá
pre prijatie uchádzačovna 8 - ročnéštúdiumpre školský rok2021/2022
Riaditel' Gymnž"zia
v PovažskejBystrici v zmysle zákonaNR SR ě,24512008Z. z. o výchove a
vzde|ávaní (školský zákon) a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, a podl'a zákonač. 59612003Z .z. o štátnejsprávev školstvea školskejsamosprávea
predpisov ana zák|adeusmernenia
o Zmenea doplneníniektorýchzákonov v zneníneskorších
Ministerstvaškolstva,vedy, výskumu a športuSlovenskejrepubliky stanovujekritériána prijatie
do l. ročníka
osemroěného
vzdelávaciehoprogramuštudijnéhoodboru7902 J nasledovne:

1/ V školskom roku 202112022prijímame do prímy 20 Žiakov.
pozostávaz písomnejskúškyzo slovenskéhojazyka
2l Prijímaciepokračovanie
a literatúry a z matematiky v rozsahuučiva1. - 4. ročníkazák|adnejškoly.
Termínkonaniaprijímacíchskúšok:
1. termín_ 3. mája 2021( resp. 4.mája2021)
2. termín - 10. mája 2021.(resp.11.mája202|
3/ Kritériá hodnotenia prijímacíchskúšok:
a) písomnáskúškazo slovenskéhojazykaa literatúry- 100bodov
b) písomnáskúškaz matematiky- 100bodov
4/ Podmienky prijatia na štúdiumdo prvéhoročníkaosemročného
vzde|ávacieho
programu:
a) splneniekritériíprijímaciehokonania,
b) získanie primárneho vzdelania podl'a $ 16 ods. 3 písm. a) školskéhozákona
školskomroku,
a úspešné
ukončeniepiatehoročníkazák|adnejškolyv príslušnom
ZŠnebude prijaty na 8c) Žiakso zníŽenouznámkouzo správaniav2. 5. ročníku
ročnéštúdium'
d) účasť
na prijímacíchskúškach.
Uchádzačúspešnezv|ádo|prijímacie skúšky,ak sa umiestnil v celkovom poradí na |. _20.
mieste.
5/ V prípaderovnosti bodov rozhodneo prijatí:
rozhodnutím posudkovejkomisie
a) žiakmá zniženupracovnúschopnosť(doloŽenú
žiakaje potrebné
zabezpečenia)
žiakom(integráciu
sociá|neho
aIeboje integrovaným

doloŽiťzáznamomz vyšetreniav pedagogicko- psychologickejporadni),
b) vyššípoěetbodov získanýchv testezmatematiky,
c) ústnypohovor.
6l Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnenímalebo zmenenoupracovnou
schopnosťou'ktorý bude požadovaťpre uchídzaěao štúdiumV prvom ročníku
individuálny študijnýp|án žiakaso ŠVVP,priložík prih|áškovýmmateriá|omžiaka
nasledovnédoklady:
a) písomnúžiadosťo individuálny študijnýp|án žiakaso ŠVVP v bežnejtriedepre
školskýrok202|12022,
podl'aktorého
programuchádzača
o štúdium,
b) individuálny výchovno-vzdelávací
bol vzdelávaný naZŠ,
vyšetrení
c) aktuálnusprávu o psychologickom,resp.špeciálno-pedagogickom
uchádzačao štúdium.
V prípade,že Žiak Žije trva|ev zahraniěí,m6Ževykonať prijímaciuskúškuv náhradnomtermíne
podťadohody.
prijímacejskúškyv riadnom
Uchádzačovi'ktoqý sa zo závůných divodov nemóŽe zúčastniť
predloží
riaditel'ovi
termínea zákonný zástupca
zdÓvodnenie
školy najneskÓr v deň konania
prijímacejskúškydo 7,45 hod., umožníriaditel'školykonaťprijímaciuskúškuvnáhradnom
termíne.V takomto prípaderiaditel' školy rezervuje uchádzaěovi miesto v počteprijímaných
žiakov.
Pre uchádzaěovso statusomcudzincaplatiarovnaképodmienkyprijatiana štúdium
ako pre
občanovSR ($ 146ods.2 školského
zákonas.
Zoznam prijatých a neprijatýchžiakov bude zverejnený20. mája 2021 na výveske školy pri
vchode do hlavnej budovy a na webovej stránkeškoly_ www.gympb.sk.Výsledky jednotlivých
žiakov budú zverejnenépod kódovým označením.Kódy jednotlivých žiakov budú doručené
uchádzačovicez informačnýsystémzák|adnej školy (napr.EduPage), e.mailom alebo SMS
správou.
Riaditel' školypo vyhodnoteníprijímaciehokonaniavydá rozhodnutieo prijatí a najneskÓrdo
20. mája 2021ho doručíuchádzačovicez informačnýsystémzákladnejškoly (napr.EduPage),
odoslanímnaskenovaného
tlačivaprostredníctvom
e-mailualebopoštou.
Zákonný zástupca prijatéhouchádzaěa do 25. mája 2021doručípotvrdenie o nastúpeníresp.
na školu,
nenastúpeníuchádzaěana školu. Ak uchádzaě doručípotvrdenie o nenastúpení
rozhodnutieo jeho prijatína štúdium
zákona stáva neplatným.
sa v zmysle $ 68 ods.3 školského
poradí.
Uvol'nenémiestoponúkneriaditel'školyďalšiemuuchádzačoviv
Kritériáboli prerokované
na pedagogickej
radedňa 11. |.202| a v radeškoly18. 2.2021
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