Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2013/2014
odbor
7902J74 gymnázium - bilingválne štúdium
Overenie nadania na štúdium cudzích jazykov v zmysle §66 odsek 5) zákona 245/2008 a vedomostná
skúška sa koná 1. a 2. apríla 2014
Počty prijatých žiakov
Do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 prijme škola 60 žiakov do odboru –7902J74 bilingválne
štúdium.
V školskom roku 2014/2015 zriadi škola dve triedy bilingválneho štúdia. Jedna trieda bude zriadená pre
žiakov s druhým vyučovacím jazykom anglickým. Druhá trieda bude prioritne zriadená pre žiakov
s druhým vyučovacím jazykom nemeckým. V prípade nižšieho počtu žiakov ako 30, ktorí sa zapíšu na
štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým, bude druhá trieda doplnená do počtu 30
uchádzačmi s druhým vyučovacím jazykom anglickým. V takom prípade, sa bude druhá trieda deliť
v predmetoch určených učebnými plánmi s rozdielnym vyučovacím obsahom na skupiny podľa druhého
vyučovacieho jazyka.
Podmienky prijatia na základe vedomostných skúšok a overenia nadania
Riaditeľ školy písomne pozve uchádzačov na vedomostné skúšky a overenie nadania najneskôr 5 dní
pred termínom ich konania. Žiaci budú prijatí na základe nasledujúcich podmienok:
1. kritérium – priemerný prospech na základnej škole
Súčet známok na koncoročných vysvedčeniach v 6, 7 a 8 ročníku sa urobí z predmetov slovenský jazyk,
matematika, cudzí jazyk (v prípade dvoch jazykov, bude použitý jazyk, z ktorého má študent lepšiu
známku), zemepis, prírodopis, dejepis, fyzika a chémia. Ak sa žiak hlási z ôsmeho ročníka, použije sa
polročné vysvedčenie z tohto ročníka. Súčet známok sa vydelí počtom známok a podľa takto získaného
priemerného prospechu (zaokrúhleného na dve desatinné miesta nadol) môže žiak získať nasledovný
počet bodov:
priemerný prospech
1,00 až 1,5
1,51 až 2,0

získaný počet bodov
40
20

2. kritérium – účasť a výsledky na predmetových olympiádach
Za každú účasť na predmetovej olympiáde alebo súťaži usporiadanej, alebo podporovanej
Ministerstvom školstva VVaŠ SR v 5 až 9 ročníku v krajskom a vyššom kole získava žiak 5 bodov. Ďalších
5 bodov získava ak ide o krajské a vyššie kolo olympiády v anglickom jazyku alebo nemeckom jazyku.
Ďalších 5 bodov získa žiak za každú účasť na biblickej olympiáde z evanjelického a.v. náboženstva.
3. kritérium – výsledok testu nadania na štúdium cudzích jazykov
Testovanie realizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici
a študent môže získať 0 až 20 bodov.

4. kritérium – test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry
Uchádzači absolvujú test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V teste z matematiky môže žiak
získať 0 až 25 bodov. V teste zo slovenského jazyka a literatúry môže žiak získať 0 až 25 bodov.
Písomné skúšky sú v rozsahu učiva základnej školy, ktoré musí v zmysle Štátneho vzdelávacieho
programu ovládať žiak do polroku v ôsmom ročníku základnej školy.
5. kritérium – test z evanjelického a.v. náboženstva
Každý uchádzač absolvuje test z evanjelického a.v. náboženstva v rozsahu Malého katechizmu Dr.
Martina Luthera, ktorý sa nachádza v Evanjelickom spevníku. V teste z evanjelického a.v. náboženstva
môže uchádzač získať 0 až 10 bodov.
6. kritérium – aktívna účasť na akciách organizovaných Evanjelickou cirkvou a.v. (ECAV)
Každý uchádzač môže získať najviac ďalších 20 bodov za účasť na aktivitách ktoré organizuje niektorá
cirkevno-organizačná jednotka (COJ) ECAV. O počte pridelených bodov za toto kritérium rozhoduje
prijímacia komisia na základe potvrdenia vydaného duchovným predstaviteľom príslušnej COJ. Uchádzač
toto potvrdenie doručí do termínu konania prijímacej skúšky.
Celkový počet bodov sa zníži o 10 bodov za každú zníženú známku zo správania na druhý stupeň a o 30
bodov za každú zníženú známku zo správania na tretí stupeň na výročnom vysvedčení v 6, 7 a 8 ročníku.
Súčet bodov získaných podľa jednotlivých kritérií určuje poradie žiaka pre prijatie na štúdium. Čím
žiak získa viac bodov, tým je umiestnený v poradí vyššie. V prípade rovnosti bodov určuje poradie
žiaka vyšší počet bodov získaný v teste nadania na štúdium cudzích jazykov
Poznámky
1. Počet prijatých žiakov sa zníži o počet schválených žiadostí o zmenu študijného odboru, zo strany
zákonných zástupcov žiakov, ktorí sú už v školskom roku 2013/2014 žiakmi Evanjelického gymnázia,
Skuteckého 5, Banská Bystrica. Miesta nad rozsah prijímaných žiakov na triedu (spolu 6) sa využijú
prioritne pre žiakov meniacich študijný odbor. .
2. V prípade, že sa na štúdium s niektorým z druhých vyučovacích jazykov (anglický, nemecký) prihlási menej
uchádzačov ako 15, nemusí riaditeľ školy na štúdium s týmto vyučovacím jazykom prijať ani jedného
uchádzača.
3. O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje prijímaciu
komisiu ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na
internetovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 3 dní odo dňa konania.
4. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. Spolu s doručením
rozhodnutia o prijatí škola uchádzačovom oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej
škole.
5. Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše do určeného termínu rozhodnutie o prijatí je neplatné
6. Proti rozhodnutiu riaditeľa môže plnoletý uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom riaditeľa
školy u zriaďovateľa školy.
Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade 8.1. 2014
PaedDr. Slavomír Hanuska
riaditeľ školy

Kritéria boli schválené zriaďovateľom školy 13.1.2014

