Smernica k prijímaniu žiakov na štúdium na Súkromnom gymnáziu,
Oravská 11, 010 01 Žilina
A: Prijímanie žiakov zo základných škôl na území SR:
Bod 1.
Všetci žiaci/ zákonní zástupcovia, ktorí si podajú prihlášku v stanovenom termíne, t.j. do 28. februára
príslušného kalendárneho roka, budú písomne pozvaní na konkrétny deň prijímacích skúšok.

Bod 2.
Test:
Písomný test pozostáva:




zo slovenského jazyka a literatúry - 20 úloh
z anglického jazyka
- 20 úloh
z matematiky, zemepisu, dejepisu, prírodopisu, chémie a občianskej náuky – spolu 30 úloh, 5 z každého
uvedeného predmetu.

Celý test bude trvať 60 minút (bez prestávky) a bude pozostávať zo 70 úloh so štyrmi voliteľnými odpoveďami.
V každej úlohe je len 1 odpoveď správna. Za každú správnu odpoveď získava žiak 1 bod.

Bod 3.
Kritériá pre prijatie:
Poradie sa určuje na základe najvyššieho počtu získaných bodov. Pre prijatie, o ktorom rozhoduje riaditeľ
školy na základe odporúčania prijímacej komisie, potrebuje žiak získať viac ako 50 percent z maximálneho
počtu bodov. Maximálny počet bodov je 70. K počtu bodov z testov sa pripočítavajú aj body:







za úspešné absolvovanie súťaží a olympiád v rozsahu od 1 do 5 bodov. Výška priradených bodov závisí
od dôležitosti súťaže a úspešnosti v súťaži;
10 bodov za priemer známok 1,0 na vysvedčení za posledné 2 klasifikačné obdobia (výsledky na
vysvedčení za prvý polrok a koncoročné výsledky v predchádzajúcom šk. roku
5 bodov za výsledky za posledné 2 klasifikačné obdobia do priemeru 1,25;
4 body za výsledky za posledné 2 klasifikačné obdobia do priemeru 1,5;
3 body ak je uchádzač žiakom Súkromnej základnej školy a jeho výsledky nie sú horšie ako 1,7.
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do troch dní odo dňa konania prijímacích skúšok na
oznamovacom paneli, na internetovej stránke školy www.ssag.sk pod príslušným kódom žiaka resp. tieto
výsledky môžu byť podané aj telefonicky kontaktovaním zákonného zástupcu žiaka zo strany SG.

B: Prijímanie žiakov – cudzincov, ktorí absolvovali základné školské vzdelanie na Slovensku
Pre týchto žiakov platia kritéria uvedené v bode 2. a v bode 3.

C: Prijímanie žiakov – cudzincov, ktorí neabsolvovali základné školské vzdelanie na Slovenku
Bod 1.
Štúdium cudzincov a spôsob prijímania zahraničných študentov sa riadi osobitnými predpismi (vnútorná
smernica školy). Riaditeľ Súkromného gymnázia ako právnická osoba podľa § 18, 2. ods., písm. d) Občianskeho
zákonníka a v súlade s § 62, ods. 3 a § 5, ods. 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 146, ods. 1) Školského zákona č. 245/2008 Z. z.
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o výchove a vzdelávaní má právomoc prijať deti cudzincov v zmysle vyššie uvedených legislatívnych
kompetencií. Pre konzultácie k uvedenému kontaktujte sekretariát SG na tel. čísle 041/72 35 315 alebo 0911
345 345.

Bod 2.
Zákonný zástupca žiaka podá žiadosť o prijatie do príslušného ročníka na riaditeľstvo Súkromného
gymnázia, v ktorej je povinný uviesť všetky údaje o žiakovi a priložiť k žiadosti doklady o vzdelaní za posledné
2 roky, učebný plán školy, z ktorej žiak prichádza na štúdium na strednej škole.

Bod 3.
Test:
Písomný test pozostáva:



z anglického jazyka- 30 úloh
z matematiky- 7 úloh



zemepisu- 7 úloh



dejepisu- 7 úloh



prírodopisu- 7 úloh



chémie – 7 úloh



informatiky – 5 úloh

Celý test bude trvať 60 minút (bez prestávky) a bude pozostávať zo 70 úloh so štyrmi voliteľnými
odpoveďami. V každej úlohe je len 1 odpoveď správna. Za každú správnu odpoveď získava žiak 1 bod.
Kritériá pre prijatie:
Poradie sa určuje na základe najvyššieho počtu získaných bodov. Pre prijatie, o ktorom rozhoduje riaditeľ
školy na základe odporúčania prijímacej komisie, potrebuje žiak získať viac ako 50 percent z maximálneho počtu
bodov.
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do troch dní odo dňa konania prijímacích skúšok na
oznamovacom paneli, na internetovej stránke školy www.ssag.sk pod príslušným kódom žiaka resp. tieto výsledky
môžu byť podané aj telefonicky kontaktovaním zákonného zástupcu žiaka zo strany SG.

Záverečné ustanovenia:
1.
2.

Smernicu k prijímaniu žiakov na štúdium na Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01, Žilina
odporučila schváliť riaditeľovi školy Pedagogická rada dňa 8.11.2017 – viď prezenčná listina
Smernicu k prijímaniu žiakov na štúdium na Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01, Žilina
schválila poverená riaditeľka školy PaedDr. Ľudmila Chodelková dňa 4.12.2017
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