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Kritériá na prijatie uchádzačov o 8 - ročné štúdium
v školskom roku 2020 / 2021

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
a po prerokovaní a schválení na pedagogickej rade dňa 27.januára 2020 zverejňuje podmienky
prijatia uchádzačov na gymnázium s osemročným štúdiom na školský rok 2020 / 2021.
1. V školskom roku 2020 / 2021 otvoríme jednu triedu 1.ročníka ( Prímu ) osemročného
vzdelávacieho programu (odbor 7902 J).
2. Do Prímy osemročného gymnázia prijmeme 23 žiakov z 5. ročníka základnej školy.
3. Podmienkou prijatia je riadne vyplnená a potvrdená prihláška na štúdium na strednej
škole ( podaná riaditeľovi ZŠ na potvrdenie do 10. apríla 2020, pričom riaditeľ ZŠ
odošle vyplnenú a potvrdenú prihlášku na našu školu do 20. apríla 2020 ) a dodatočné
úspešné ukončenie 5. ročníka ZŠ.
4. Všetci uchádzači o 8-ročné štúdium vykonajú prijímacie skúšky z predmetov
slovenský jazyk a matematika v rozsahu učiva predpísané Štátnym vzdelávacím
programom pre ZŠ. Prijímacie skúšky sa budú konať v budove školy a čistý čas na
vypracovanie úloh v obidvoch predmetoch bude 45 minút. Žiaci môžu za každý
predmet získať maximálne 25 bodov. Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa
minimálne 9 bodov za každý predmet. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch
termínoch:
1. termín prijímacích skúšok :
11. máj 2020
2. termín prijímacích skúšok :
14. máj 2020
5. Výsledné poradie uchádzačov sa určí podľa súčtu získaných bodov z prijímacích
skúšok zo slovenského jazyka, matematiky, za body z celoslovenského testovania
žiakov 5. ročníka ZŠ a body za umiestnenie v krajských a vyšších kolách
predmetových súťaží v štvrtom a piatom ročníku ZŠ.
5.1. Body za predmetové súťaže:
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.

5.2.Body za celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ:
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6. Prijímacia komisia určí poradie uchádzačov na základe súčtu bodov a v prípade
rovnosti bodov rozhodujú o poradí uchádzačov:
a) znížená pracovná schopnosť (§ 67 ods.3 školského zákona)
b) vyšší počet bodov za prijímacie skúšky
c) vyšší súčet bodov za výsledky v celoslovenskom Testovaní 5
d) vyšší počet bodov za prijímacie skúšky zo SJL
e) lepší prospech z matematiky na konci 4.ročníka ZŠ
7. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie na
základe výsledkov prijímacieho konania.
8. Riaditeľ školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov a výsledné poradie na výveske
školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu
konania prijímacej skúšky a prijatým uchádzačom zároveň oznámi termín, miesto
a spôsob zápisu na štúdium.
9. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do určeného termínu, škola ponúkne voľné miesto
ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok.
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