GYMNÁZIUM sv. FRANTIŠKA z ASSISI
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava
www.svfrantisek.sk riaditel@svfrantisek.sk

PRIJÍMACIE KONANIE a KRITÉRIA pre prijatie do 1. ročníka
4-ročného štúdia na Gymnáziu sv. Františka z Assisi
v Bratislave pre školský rok 2019/2020
2. kolo 18.6.2019
1.

V školskom roku 2019/2020 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka gymnázia s počtom žiakov
maximálne 29. Druhé kolo prijímacích skúšok je hodnotené samostatne, je možné prijať
maximálne toľko žiakov, ktorí doplnia prijatých uchádzačov z 1. kola do počtu 29 žiakov.

2.

V súlade so zákonom č. 245/2008 stanovujem: A. podmienky prijatia a B. kritéria
prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného Gymnázia sv. Františka z Assisi v Bratislave:

A. podmienky prijatia:

a) úspešné absolvovanie nižšieho stredného vzdelania (9. ročníka ZŠ) podľa § 16 ods. 3
písm. b) zákona č. 245/2008

b) žiak nemá zníženú známku zo správania na konci 8. ročníka a v 9. ročníku
c) žiak nebol hodnotený stupňom dostatočný alebo nedostatočný zo žiadneho
vyučovacieho predmetu na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka ani na polročnom
vysvedčení 9. ročníka

B. kritériá prijímacieho konania:
a) BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY bude v zmysle § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008
prijatý uchádzač, ak splnil podmienky prijatia (bod 2. časť A.)
a v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov deviateho ročníka ZŠ získal najmenej
90% v každom predmete samostatne.
b) PRIJÍMACIE SKÚŠKY je povinný vykonať každý uchádzač, ktorý nespĺňa
kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky.

Kritériá pre prijatie na základe prijímacej skúšky
Štruktúra bodového hodnotenia:
i.

Body za prijímaciu skúšku – maximálne 100 bodov
Termín prijímacej skúšky: termín: 18. jún 2019
Forma prijímacej skúšky: písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
písomná skúška z matematiky
Rozsah a obsah skúšky:
60 minútový test z každého predmetu písomnej skúšky
podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2
Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky:
- zisk aspoň 50% z maximálneho počtu bodov v každom predmete
jednotlivo = úspešné vykonanie prijímacej skúšky
- zisk menej než 50% z maximálneho počtu bodov v aspoň jednom
z predmetov = neúspešné vykonanie prijímacej skúšky

Celkový počet bodov za prijímaciu skúšku je súčet percent získaných bodov za oba
predmety prijímacej skúšky, vydelený dvoma a zaokrúhlený na celé číslo.
ii. Body za prospech v ZŠ na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka - maximálne 100
bodov.

Prospech sa hodnotí v nasledujúcich predmetoch:
– slovenský jazyk a literatúra
– matematika
– cudzí jazyk (ak mal žiak 2 cudzie jazyky, hodnotí sa ten, v ktorom dosiahol lepší
prospech)
– dejepis
– zemepis/ geografia
Body za jednotlivé klasifikačné stupne:
– prírodopis/ biológia
výborný = 5 bodov
– fyzika
chválitebný = 3 body
– chémia
dobrý = 1 bod
– informatika/ práca s PC
– občianska výchova
iii. Body za dosiahnuté výsledky v Testovaní 9 – maximálne 100 bodov
Bodové hodnotenie za výsledky v Testovaní 9 získame u každého žiaka ako súčet
percent za slovenský jazyk a matematiku, vydelený 2 a zaokrúhlený na celé čísla.
iv. Body pridelené za osobnostné a študijné kvality žiaka – maximálne 100 bodov

–

–

3.

50 bodov je maximum za predmetové olympiády, reprezentáciu krajiny a školy
a úspešnú účasť v rôznych súťažiach, korešpondenčných seminároch a podobne.
Doklady potvrdzujúce ocenenie žiaka v rôznych súťažiach a aktivitách doručí žiak
na Gymnázium sv. Františka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
50 bodov je maximálne bodové ohodnotenie krátkej eseje – motivačného listu na
tému: „Prečo sa hlásim na gymnázium; akú pridanú hodnotu, bonus alebo výhodu
očakávam od štúdia na cirkevnom gymnáziu.“ Esej si žiak donesie so sebou na
prijímaciu skúšku, esej musí byť napísaná vlastnoručne – nie na počítači.
Maximálny rozsah eseje je 1 strana formátu A4. Minimálny rozsah je 1 strana A5.

Celkové bodové hodnotenie je súčtom bodov za prijímaciu skúšku (i), prospech v ZŠ (ii),
Testovanie 9 (iii) a osobnostné/študijné predpoklady žiaka (iv). Súčet je vydelený 4
a zaokrúhlený na celé čísla.

4.

V prípade rovnosti bodov celkového bodového hodnotenia alebo v prípade väčšieho počtu
uchádzačov, ktorí môžu byť prijatí bez prijímacej skúšky, než je maximálny počet prijímaných
žiakov (29), má prednosť žiak, ktorý vyhovuje nasledujúcim doplnkovým kritériám:
– má zmenenú pracovnú schopnosť (ZPS) a jeho stav je zlučiteľný s podmienkami školy
– získal viacej bodov za Testovanie 9

5.

Kritériá pre prijatie: uchádzač splnil nutné podmienky prijatia uvedené v bode 2. časť
A, splnil kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky, alebo úspešne vykonal prijímaciu
skúšku a v celkovom hodnotení sa umiestnil do 29. miesta.

6.

Uchádzači, ktorí sa podľa uvedených kritérií umiestnia na do 29. miesta, budú pozvaní na zápis,
ktorý je podmienkou štúdia na gymnáziu.
V Bratislave, 29. máj 2019

Mgr. Ján Horecký
riaditeľ školy

Schválené zriaďovateľom:
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

Mgr. Viera Kyselicová
riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu

