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GYMNÁZIUM  TVRDOŠÍN
            Školská 837
            027 44 Tvrdošín

 
Prijímacie skúšky na štvorročné štúdium

I. kolo
Stanovený výkon: 1 trieda / 30 žiakov.
Termíny prijímacích skúšok : 
 I. termín:  10. máj 2010 (pondelok)
 II. termín: 13. máj 2010 (štvrtok)

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2010/2011 na 4-ročné štúdium (č. odboru 7902 5 00).
Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011 vychádza zo Zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších 
predpisov (§ 62 až 66), v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení  neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov.
V súlade s §66 ods. 3 a 4 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) riaditeľstvo gymnázia bude prijímať 
uchádzačov o štúdium pre školský rok 2010/2011  bez prijímacích skúšok na základe týchto kritérií :

1. 90% úspešnosť v každom predmete pri testovaní vedomostnej  úrovne žiakov deviateho 
    ročníka(§65 ods. 4 zákona 245/2008).
2. Uchádzačovi, ktorý nedosiahol úroveň bodu 1., hodnotíme priemerný prospech  pri 

     výročnej klasifikácii v 6.-8. ročníku a polročnej klasifikácii v 9. ročníku základnej školy.

     Uchádzač môže získať maximálne 60 bodov (odstupňované podľa priemeru) .

3. Výsledky celoplošného testovania žiakov deviatych ročníkov (odstupňované podľa získaných

     bodov). Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov.

 4.  V súlade s § 67 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) môže získať za úspešnosť  

      v súťažiach a olympiádach maximálne 10 bodov.

 5.  V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať priemerný prospech v profilových predmetoch – 

      SJL, MAT( pri výročnej klasifikácii v 6.-  8.ročníku a pri polročnej klasifikácii v 9.ročníku).

Pre potreby práce s počítačom budú body prerátané na percentá.

Kritériá boli prerokované a odsúhlasené na zasadnutí pedagogickej rady  dňa 15. 03. 2010.

RNDr. Anna Namislovská
    riaditeľka školy
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