Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského
Škultétyho 10, 040 01 Košice
_____________________________________________________________

KRITÉRIÁ
pre prijímanie žiakov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia
v školskom roku 2018/2019
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch 26. a 27.3.2018
B: Päťročné štúdium pre absolventov 8. a 9. ročníka ZŠ
Všetci žiaci sa podrobia talentovým a prijímacím skúškam.
Na talentovej skúške môže žiak získať maximálny počet bodov:
z psychologického testu
z anglického jazyka

40 bodov
40 bodov

Podmienkou pre úspešné vykonanie talentovej skúšky je dosiahnuť z psychologického testu
minimálne 13 bodov a z anglického jazyka minimálne 18 bodov.
Na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky môže žiak získať
maximálny počet bodov:
zo slovenského jazyka a literatúry
z matematiky

50 bodov
50 bodov

Podmienkou pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky je dosiahnuť zo slovenského jazyka
minimálne 25 bodov a z matematiky minimálne 20 bodov.
Riešiteľ matematickej olympiády, olympiády zo slovenského jazyka a literatúry alebo
olympiády z anglického jazyka, ktorý sa v obvodnom, alebo vyššom kole umiestnil v 8. alebo
9. ročníku na niektorom z prvých troch miest, nemusí sa podrobiť prijímacej skúške z daného
predmetu, ale po predložení potvrdenia o umiestnení (najneskôr pri prezentácii) dostáva plný
počet bodov za príslušný predmet.
Podmienky stanovené zriaďovateľom:
Uchádzači z Evanjelickej cirkvi a.v., alebo iných protestantských cirkví (Reformovanej
kresťanskej cirkvi, Apoštolskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov)
-

aktívny život v cirkevnom zbore a návšteva služieb Božích, resp. mládežníckych služieb
Božích po predložení potvrdenia od zborového farára menovaných cirkví: 10 bodov
platný doklad o krste, prípadne o príslušnosti k niektorej z uvedených cirkví: 5 bodov
potvrdenie o konfirmácii (resp. o príprave ku konfirmácii, k členstvu a krstu): 5 bodov

V rámci prijímacieho konania môže žiak získať maximálne 200 bodov.
Ak sa žiak zo zdravotných dôvodov prijímacieho konania, alebo jeho časti nemôže
zúčastniť, jeho zákonný zástupca doručí lekárske ospravedlnenie najneskôr v deň
prijímacieho konania.
Počet žiakov, ktorí budú prijatí na päťročné štúdium: 62
Pri rovnakom bodovom umiestnení prvé kritérium, ktoré sa berie do úvahy, je počet bodov
z podmienok zriaďovateľa a druhé je počet bodov z psychologického testu.
Prijatí a zapísaní žiaci budú absolvovať test za účelom zistenia duchovnej úrovne
a znalostí z náboženskej výchovy v termíne stanovenom na rozhodnutí o prijatí.
Zákonný zástupca žiaka súhlasí so stanoveným ročným príspevkom na čiastočnú úhradu
nákladov školy.
Prerokované pedagogickou radou dňa 7. novembra 2017.
V Košiciach dňa 7. novembra 2017

Ing. Jozef Krištan
riaditeľ

