Evanjelická spojená škola – org. zložka Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19,
036 01 Martin
Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka 5-ročného
bilingválneho štúdia 7902 J 74 pre školský rok 2021/2022
I.

Všeobecné podmienky prijatia na 5-ročné bilingválne štúdium

1. Prijímanie žiakov sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom
školstve a vyučovaní náboženstva.
2. Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19, Martin v školskom roku 2021/2022 otvára dve triedy 5ročného študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium so 48 žiakmi.
3. Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý
uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:
1. úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a získal primárne vzdelanie
podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona,
2. úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a získal nižšie stredné
vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona,
3. úspešne ukončil 4. ročník (kvartu) osemročného gymnázia a získal nižšie stredné vzdelanie podľa
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona.
4. Prijatý môže byť iba uchádzač, ktorý zároveň splnil kritériá prijímacieho konania.
5. Do prvého ročníka môže byť prijatý i uchádzač, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, za
podmienok prerokovaných so zriaďovateľom.
II.

Prihláška na štúdium

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy,
ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Evanjelické
gymnázium, M. R. Štefánika 19, Martin, do 16. apríla 2021.
2. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne
podľa odseku 1. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak
to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené
kópie. Ak je vysvedčenie v inom ako slovenskom jazyku, uchádzač pripojí úradne overený preklad
vysvedčenia v slovenskom jazyku.
3. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára
o schopnosti študovať zvolený študijný odbor.
4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži,
pričom škola zohľadňuje úspešnosť v predmetových olympiádach v zmysle odseku 1 článku IV. a ďalšie
potvrdenia v zmysle odseku 2 článku IV .
5. Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací
jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky
žiaka na základnej škole, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
6. Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne a správne vyplnená
a bude spĺňať náležitosti vyššie uvedených odsekov.
7. Zákonný zástupca uchádzača o štúdium podpisom prihlášky vyjadruje súhlas s príspevkom zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť, poskytovanú žiakovi v škole v zmysle zákona
597/2003 Z. z. § 2, ods.2 písmena e.

III.

Kritéria prijímacieho konania a priebeh prijímacieho konania

1. Prijímacie skúšky sa konajú 5. a 6 mája 2021.
2. Prijímacej skúšky sa zúčastnia uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú kritéria článku I odsek 3.
3. Uchádzači o štúdium absolvujú písomný test, ktorý pozostáva z troch častí:
1. časť:
test všeobecných študijných predpokladov (VSP) a
všeobecných jazykových schopností (VJS)
2. časť
písomný test zo slovenského jazyka
3. časť
písomný test z matematiky

70 min

60 bodov

30 min

30 bodov

50 min

30 bodov

pričom uchádzač môžezískaťnajviac 120 bodov.
4. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu získa aspoň 46 bodov, pričom
z prvej časti získa aspoň 24 bodov a z ostatných dvoch minimálne po 9 bodov, pričom v súčte 2. a 3.
časti musí mať minimálne 22 bodov.
5. Prijatých na štúdium bude 48 uchádzačov, ktorí splnili kritéria prijatia a úspešne vykonali prijímaciu
skúšku.
6. Uchádzači o prijatie budú po vykonaní prijímacej skúšky zoradení do zoznamu podľa získaných bodov
od najvyššieho počtu bodov po najnižší počet získaných bodov. Prijatí budú uchádzači na 1. až 48.
mieste.
7. V prípade úspešného vykonania prijímacej skúšky sa do celkového počtu získaných bodov zarátava
počet získaných bodov z prijímacej skúšky a počet bodov získaných splnením podmienok stanovených
zriaďovateľom k prijatiu na štúdium (podľa čl. IV) a body za výchovno-vzdelávacie výsledky (podľa čl.
V).
8. Pri rovnakom počte získaných bodov sa poradie úspešných uchádzačov určuje podľa nasledovných
kritérií: ako prvé kritérium sa berie do úvahy počet bodov z podmienok stanovených zriaďovateľom, ako
druhé kritérium vyššie bodové hodnotenie z 1. časti testu a ako tretie kritérium v poradí vyššie bodové
hodnotenie z 2. a 3. časti testu spolu.
9. Prijatým uchádzačom bude zaslaná pozvánka na zápis do prvého ročníka.
10. Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť prijímacej skúšky, sú povinní najneskôr
v deň konania prijímacej skúšky predložiť riaditeľovi školy doklad o dôvode neúčasti na prijímacej
skúške. Závažné dôvody, ktoré riaditeľ školy uzná, sú:
a. zdravotné dôvody,
b. štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku doložené potvrdením školy, ktorú
navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
c. iné závažné dôvody.
IV.

Podmienky k prijatiu na štúdium stanovené zriaďovateľom

1. Poradie prijatia môžu ovplyvniť body za dve najvyššie dosiahnuté umiestnenia za posledné dva školské
roky a aktuálny školský rok v nasledujúcich predmetových olympiádach: matematická, fyzikálna,
chemická, biologická, geografická, dejepisná, technická, olympiáda v informatike, zo slovenského
jazyka, cudzích jazykov, biblická a pytagoriáda.
12 bodov
8 bodov
4 body

za 1., 2. a 3. miesto alebo úspešný riešiteľ na celoslovenskom kole
za 1., 2. a 3. miesto alebo úspešný riešiteľ v krajskom kole
za 1., 2. a 3. miesto alebo úspešný riešiteľ v okresnom, resp. obvodnom kole

Diplom musí byť opatrený pečiatkou a podpisom organizátora a doručený na sekretariát školy najneskôr
v deň prijímacieho konania. Dokumenty doručené po tomto termíne sa nebudú akceptovať.
Uchádzačovi bude pridelených za úspešnú účasť v predmetových olympiádach maximálne 24 bodov.
2. Uchádzači môžu ďalej získať:
i. Body naviac oproti článku V. odsek 1 za predchádzajúce štúdium v priebehu
posledných štyroch rokov na evanjelickej škole v dĺžke minimálne jeden školský rok
za priemerný prospech za dve posledné klasifikačné obdobia takto:
s priemerným prospechom od 1,00 do 1,25 vrátane - 8 bodov
s priemerným prospechom od 1,25 do 1,50 vrátane - 6 bodov
s priemerným prospechom od 1,50 do 1,75 vrátane - 4 body
S priemerným prospechom od 1,75 do 2,00 vrátane - 2 body.
ii. Ďalších 8 bodov, ak žiak predloží potvrdenie o konfirmácii (ak je v príprave ku
konfirmácii, predloží o tom potvrdenie príslušného cirkevného zboru).Potvrdenia
musia byť doručené na strednú školu najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Po
tomto termíne nebudú akceptované.
Uchádzači môžu maximálne získať 16 bodov.
V.

Výchovno-vzdelávacie výsledky

1. Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech za dve posledné klasifikačné obdobia takto:
i. žiakovi 8. ročníka ZŠ prospech na konci 7. ročníka a za prvý polrok 8. ročníka
ii. žiakovi 9. ročníka ZŠ prospech na konci 8. ročníka a za prvý polrok 9. ročníka
iii. žiakovi kvarty na 8-ročnom gymnáziu prospech na konci tercie a za prvý polrok
kvarty.
Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech za dve posledné klasifikačné obdobia takto:
i. s priemerným prospechom od 1,00 do 1,25 vrátane - 15 bodov
ii. s priemerným prospechom od 1,25 do 1,50 vrátane - 12 bodov
iii. s priemerným prospechom od 1,50 do 1,75 vrátane - 8 bodov
iv. S priemerným prospechom od 1,75 do 2,00 vrátane - 4 body
2. Do priemerného prospechu sa započítava prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, jeden
cudzí jazyk (anglický jazyk, ak nemá, potom iný), matematika, biológia, geografia, fyzika, chémia,
dejepis a náboženská výchova, resp. náboženstvo za dve klasifikačné obdobia podľa bodu 1.
3. Uchádzačovi bude pridelených 5 bodov, ak v obidvoch klasifikačných obdobiach podľa ods. 1 tohto
článku bol žiak klasifikovaný za správanie stupňom 1 – veľmi dobré správanie.
4. Uchádzač o štúdium môže za výchovno-vzdelávacie výsledky získať maximálne 20 bodov.

VI.

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

1. Uchádzač o štúdium môže získať maximálne 180 bodov.
2. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na internetovej stránke školy
www.essmt.sk podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania
prijímacejskúšky. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom
zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač
vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
3. Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote podľa
odseku 2.
VII.

Zápis žiakov na štúdium

1. Zákonný zástupca žiaka vykoná písomne zápis na sekretariáte školy na základe platného rozhodnutia
o prijatí na štúdium a oznámenia o termíne zápisu. Ak zákonný zástupca do stanoveného termínu žiaka
nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované na ŠV VD ECAV a schválené DP VD ECAV uznesením č.
75/2020.
Zmena termínu prerokovaná v pedagogickej rade dňa 26. 01. 2021 na základe rozhodnutia ministra
školstva SR z 4.1.2021.
V Martine 26. 01. 2021

Mgr. Jozef Sopoliga
Riaditeľ školy

