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Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia
pre školský rok 2021/2022.
V školskom roku 2021/2022 otvoríme jednu triedu prvého ročníka 8-ročného štúdia s rozšíreným
vyučovaním informatiky a prírodovedných predmetov. Do triedy prijmeme spolu 28 žiakov, z toho v prvom
stupni výkonu štátnej správy 26 žiakov.
Prijímacia skúška sa bude konať v dvoch termínoch: v pondelok 3. mája 2021 (v prípade vyššieho
počtu prihlásených žiakov aj 4. mája) a v pondelok 10. mája 2021 (v prípade vyššieho počtu prihlásených
žiakov aj 11. mája) v budove školy.
Forma, rozsah a obsah prijímacej skúšky
Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch častí:
1. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry
2. písomná skúška z matematiky
Prijímacia skúška pozostáva z úloh zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktorých obsah a
rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre 1. - 5. ročník
ZŠ.
Hodnotenie skúšky
Za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry možno získať najviac 40 bodov. Podmienkou na zloženie
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je zisk aspoň 20 bodov.
Za skúšku z matematiky možno získať najviac 40 bodov. Podmienkou na zloženie skúšky z matematiky
je zisk aspoň 20 bodov.
Pridelenie bodov za výsledky v našej súťaži KSM 5
V prípade konania školského kola KSM pridelíme zúčastneným žiakom body podľa výsledkovej listiny,
maximálne však 20 bodov.
V prípade neuskutočnenia školského kola KSM dostanú všetci úspešní riešitelia domácich kôl 3 body.
Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach
Za úspešnú účasť v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z5 pridelíme žiakom 2 body. Za
ostatné predmetové súťaže nebudeme tento rok prideľovať žiadne body.
Doklad o úspešnej účasti v matematickej olympiáde treba doručiť na GJH mailom na adresu
pp8g2021@gjh.sk alebo poštou najneskôr do 23. 4. 2021.
Kritériá na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium:
Žiaci, ktorí nezložia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry alebo nezložia skúšku z matematiky, budú
neprijatí pre nezloženie prijímacej skúšky.
Žiakov, ktorí zložia obe časti prijímacej skúšky, zoradíme do poradovníka podľa súčtu bodov, ktoré
získajú:
1.
2.
3.
4.

za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry (najviac 40 bodov),
za skúšku z matematiky (najviac 40 bodov),
za úspešnú účasť v našej súťaži KSM 5 (najviac 20 bodov)
úspech v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z5 (2 body).

Z takto zostaveného poradovníka prijmeme najviac toľko najlepších žiakov, koľko je 26 mínus počet
žiakov, ktorým riaditeľka školy povolí zo závažných dôvodov konať skúšku v náhradnom termíne.
Ostatní žiaci z poradovníka budú neprijatí pre nedostatok miesta

V prípade rovnosti celkového súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý:
1.
2.
3.
4.

má podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
získal viac bodov za skúšku z matematiky,
získal viac bodov za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
získal viac bodov za súťaž KSM 5.

Neúčasť na prijímacej skúške
Prípadnú neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo
územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke
školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 15:00 hod. Počet uchádzačov prijatých po prijímacej
skúške bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov, ktorým riaditeľka školy určí
náhradný termín skúšky najneskôr v poslednom týždni augusta 2021. Žiakov, ktorí zložia skúšku
v náhradnom termíne, zaradíme podľa celkového výsledku skúšky do poradovníka žiakov neprijatých pre
nedostatok miesta. Z takto vzniknutého poradovníka budú prijatí najúspešnejší. Počet takto prijatých
uchádzačov bude zhodný s počtom žiakov, ktorým riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom
termíne.
Mimoriadna situácia
V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 sa tieto kritériá ako aj
priebeh a forma prijímacieho konania môžu zmeniť na základe rozhodnutí ministra školstva alebo
riaditeľky školy, najneskôr však do 2.mája 2021.
Výsledky prijímacej skúšky zverejníme do 20. 5. 2021 na www.gjh.sk
Podmienky a kritériá prijímacieho konania, sformulované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, boli prerokované pedagogickou radou školy dňa 24. 2. 2021.

V Bratislave 26. 2. 2021

Mgr. Jana Fraasová, PhD.
riaditeľka školy

