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Kritériá
prijímacieho konania pre žiakov prijímaných do 1. ročníka
osemročného štúdia pre školský rok 2021/2022
Kritériá prijímania na štúdium sa vydávajú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších
predpisov, v súlade s Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky číslo 2021/9113:1 – A1810 zo dňa 4. januára 2021 a
2021/10124:1 – A1810 zo dňa 26. januára 2021 a po prerokovaní v pedagogickej rade
dňa 17.2. 2021.
V školskom roku 2021/2022 bude otvorená jedna trieda prvého ročníka
osemročného štúdia s počtom 30 prijatých uchádzačov.
Podmienkou prijatia do prvého ročníka osemročného štúdia je úspešné
ukončenie piateho ročníka ZŠ a splnenie podmienok prijímacieho konania. Uchádzač
zároveň nesmie byť žiakom inej strednej školy.
Zákonný zástupca žiaka doručí riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium na
strednej škole najneskôr 8. apríla 2021. Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby na
prihlášku uviedli svoje kontaktné údaje – číslo telefónu a e-mailovú adresu.
PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE – prihlaska_8G
Riaditeľ ZŠ odošle prihlášku na štúdium na GAV Levice do 16. apríla 2021.
K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka ( okrem
žiakov so zdravotným znevýhodnením ).
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 3. mája 2021 a v druhom
termíne 10. mája 2021. Účelom prijímacích skúšok je overenie vedomostí uchádzačov
z profilových predmetov – slovenského jazyka a literatúry a matematiky formou
písomnej skúšky v trvaní 30 minút v každom predmete. Medzi obidvoma písomnými
skúškami bude 15 minútová prestávka.
Obsahom písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky bude
základné učivo prvých piatich ročníkov ZŠ. V matematike nie je dovolené používať
kalkulačku a matematické tabuľky. Žiak si prinesie písacie a rysovacie potreby.
Pozvánku na prijímacie skúšky zašle škola zákonnému zástupcovi uchádzača
najneskôr päť dní pred termínom prijímacej skúšky.

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so zdravotným
znevýhodnením postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z., podľa
ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho
diagnózu, pričom sa
vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia,
v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.
Písomné práce uchádzačov sa z oboch predmetov prijímacích skúšok –
slovenského jazyka a literatúry a matematiky hodnotia bodmi v rozsahu 0 až 20 bodov,
teda v súčte 0 až 40 bodov. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky uchádzač úspešne vykoná, ak v každom predmete získa na písomnej
skúške 5 a viac bodov.
Pri rovnosti bodov dvoch či viacerých žiakov riaditeľ školy prijme prednostne:
a) Uchádzača so zníženou pracovnou schopnosťou podľa § 67 ods. 3
školského zákona. Takýto uchádzač potvrdenie o zmenenej pracovnej
schopnosti odovzdá spolu s prihláškou na štúdium.
b) V prípade rovnosti prijme prednostne uchádzača, ktorý dosiahol vyšší
počet bodov v teste z matematiky.
c) Pri rovnosti týchto bodov prijme uchádzača, ktorý dosiahol väčší počet
bodov v doplňovacích úlohách v teste zo slovenského jazyka.
Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky
v riadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne. Dôvod neprítomnosti oznámi
uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň konania
prijímacej skúšky do 8.00 hodiny. Riaditeľ školy v takom prípade rezervuje miesto
v počte žiakov, ktorých prijíma do l. ročníka.
Žiak, ktorý koná skúšku v náhradnom termíne bude zaradený do zoznamu poradia
úspešnosti, ktoré určí poradie prijatých a neprijatých žiakov na základe prijímacích
skúšok z termínu 3. a 10. mája 2021.
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 13. mája 2021 do
15.00 hod. na výveske školy a na webovom sídle školy www.gav.sk.
Rozhodnutie riaditeľa Gymnázia Andreja Vrábla Levice o prijatí alebo
o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania bude zákonnému
zástupcovi uchádzača doručené cez informačný systém základnej školy EduPage,
odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do
elektronickej schránky najneskôr 20. mája 2021.
Zákonný zástupca úspešného uchádzača doručí do 25. mája 2021 Gymnáziu
Andreja Vrábla Levice záväzné potvrdenie o nastúpení alebo potvrdenie
o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém EduPage, odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky
GAV Levice.

V Leviciach dňa 24.2. 2021

Mgr. Vladimír Tóth
riaditeľ školy

