Informácie o prijímacom konaní do organizačných zložiek

Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
V školskom roku 2018/2019 budú v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici otvorené
nasledovné prvé ročníky stredoškolského štúdia:
organizačná zložka / kód
školy
Gymnázium / 631003
Gymnázium / 631003
Stredná odborná škola/
633023

študijný odbor

dĺžka štúdia

7902J gymnázium
7902J gymnázium
3918M technické
lýceum

Osemročné
Štvorročné
Štvorročné

počet žiakov / počet
tried
10 / ½ trieda
17 / ½ trieda
17 / ½ trieda

KRITÉRIAPRIJATIA
do 1. ročníka org. zložky Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
odbor 7902J gymnázium – 4-ročné
pre školský rok 2018/2019
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 324/2012 Z. z., v súlade so zákonom
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o
stredných školách v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa
13.02.2018 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4ročného štúdia na Gymnáziu sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok
2018/2019.

I. Všeobecné údaje
I.1

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý
uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona
b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona
c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.
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Uchádzačov upozorňujeme, že ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk s predpokladom, že
žiak po ukončení ZŠ dosiahol jazykovú úroveň A2 podľa Spoločného európskeho referenčný rámca
pre jazykové znalosti.

I.2

Termíny prijímacej skúšky
Termín konania prijímacej skúšky:
1.kolo:
1. termín:
2. termín:
2.kolo:

I.3

14. máj 2018 o 9:00
17. máj 2018 o 9:00
19. jún 2018

Forma prijímacej skúšky
Skúška prebieha z profilujúcich predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Obidve časti prijímacej skúšky sa realizujú formou písomného testu v max. trvaní 60
minút.

I.4

Obsah prijímacej skúšky
Úlohy z učiva profilujúcich predmetov v rozsahu 5. - 9. ročníka základnej školy,
predpísaného Štátnym vzdelávacím programom ISCED 21.

I.5

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázium budú prijatí bez
overovania vedomostí, t.j. bez vykonania prijímacej skúšky uchádzači, ktorí v
celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

I.6

V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka sa
prijímacie skúšky uskutočnia v druhom kole prijímacích skúšok 20.6.2018. Riaditeľ strednej
školy toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2018.

Obsah prijímacej skúšky z matematiky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.
-aritmetika - prirodzené čísla, desatinné čísla, celé čísla, zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mocniny a odmocniny, (operácie s číslami,
aritmetický priemer, číselná os, kontextové úlohy z reálneho života, interpretácia jednoduchých grafov a tabuliek); algebra - úprava celistvých algebraických výrazov, úprava výrazov
pomocou vzorcov, lineárne rovnice, nerovnice, slovné úlohy
-geometria - uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky a ich vlastnosti, zhodnosť trojuholníkov, Pytagorova veta,
kruh, kružnica, obsah a obvod rovinných útvarov, objem a povrch kocky a kvádra, siete hranolov, premena jednotiek ; kombinatorika, úlohy na logické myslenie
1

Obsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúra : podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.
-čítanie s porozumením - umelecké aj vecné texty; pravopis - spodobovanie, y/ý/i/í po tvrdých a mäkkých spoluhláskach v koreni slova, vybrané
slová, y/ý/i/í v pádových príponách, spoluhláskové skupiny, pravopis cudzích slov; interpunkcia – písanie čiarky, veľké písmená, písanie slov osobitne a dovedna, rozdeľovanie slov,
rytmický zákon
-náuka o slove - členenie slovnej zásoby podľa vecného významu, dobového výskytu, citového zafarbenia, pôvodu, štylistickej príslušnosti a spisovnosti, obohacovanie slovnej
zásoby (odvodzovanie, skladanie, skracovanie), priame a nepriame (obrazné) pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, slovníky
-tvaroslovie - ohybné a neohybné slovné druhy, gramatické kategórie, spisovné predložkové väzby; skladba - základné a rozvíjacie vetné členy, jednoduché súvetia (priraďovacie a
podraďovacie), vety podľa modálnosti; sloh - slohové postupy (informačný, opisný, rozprávací, výkladový), štýly (hovorový, administratívny, náučný, publicistický, rečnícky a
umelecký), slohové útvary; literatúra - literárne druhy, formy a žánre, umelecké jazykové prostriedky, druhy verša a rýmu, ľudová slovesnosť

Kontakt ZŠ a MŠ:
Tel./fax.: 042/44 32 382
e-mail:
zs@ssnd.sk

Kontakt Gymnázium a SOŠ:
Web:
Tel./fax: 042/4432383
www.ssnd.sk
e-mail:
riaditel@ssnd.sk, info@ssnd.sk

Kód školy:
IČO:
30414164
DIČ: 2021488744

I.7

Všetci uchádzači o štúdium musia mať riadne zaevidovanú prihlášku na tunajšej škole.
Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na tlačive schválenom
MŠVVaŠ SR.
II. Určenie poradia v prijímacom konaní

II.1

Poradie žiakov, podľa ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe
výsledkov z testu zo slovenského jazyka a literatúry, z testu z matematiky, bodov
z Testovania 9 - 2017, výsledkov v prospechu na ZŠ na konci 7. ročníka a 8. ročníka ZŠ
a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov okrem výchov a bodov za predmetové
olympiády a individuálne vedomostné a športové súťaže.

a)

maximálne bodové hodnotenie prijímacej skúšky (testu)
 skúška z matematiky:
50 bodov
 skúška zo slovenského jazyka a literatúry:
50 bodov
Spolu:
100 bodov
Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol
najmenej 30% úspešnosť (15 bodov) a zároveň za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka
a literatúry dosiahol najmenej 30% úspešnosť (15 bodov).

b)

Z výsledkov Testovania 9 - 2017 budú započítané z oboch predmetov samostatne tak, že
maximálny počet bodov je 20 za každý predmet (spolu maximálne 40 bodov). Za 100% je
pridelených 20 bodov, za 99%-95% je 19 bodov, 94%-90% je 18 bodov atď.

c)

Študijné výsledky na konci v 7., 8. a v polovici 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk
a literatúra, matematika, fyzika, chémia, geografia, dejepis a anglický jazyk (ak bol žiak
klasifikovaný z iných jazykov, započítame najlepší výsledok). Prospech každého predmetu
v uvedených ročníkoch bude ohodnotený bodmi (spolu maximálne 105 bodov) nasledovne:
1. výborný:
5 bodov
2. chválitebný: 2 body
3. dobrý:
0 bodov
Stupeň dostatočný z niektorého z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra,
anglický jazyk (alebo iný cudzí jazyk) je vážnou prekážkou prijatia na štúdium.

d)

Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach
a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa
prideľujú takto:
- účasť v školskom kole ………………………………………………...2 body
- účasť v okresnom, oblastnom kole ……………………………….……5 bodov
- úspešný riešiteľ (resp. 3 miesto) v okresnom, oblastnom kole ……… 10 bodov
- účasť v krajskom, regionálnom kole ………………………………… 15 bodov
- úspešný riešiteľ (resp. 3. miesto) v krajskom, regionálnom kole ……. 20 bodov
- účasť v celoslovenskom kole ………………………………………… 30 bodov
- celoslovenské kolo: 1., 2. alebo 3. miesto ……………..………60, 50, 40 bodov
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Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia
získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak za túto
oblasť získať je 100 bodov.
Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie na prihláške alebo potvrdenie od
organizátora olympiády, či súťaže pripojené k prihláške (diplom alebo výsledková listina),
ktorú zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie jeho originál
(kde riaditeľ školy overí jeho kópiu) do gymnázia do 20. 04. 2018.
Ak sa žiak zúčastnil Študentskej vedeckej konferencie organizovanej Spojenou školou sv.
Jána Bosca v Novej Dubnici, bude jeho účasť obodovaná ako úspešný riešiteľ v okresnom
kole.
II.2 Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):
a) zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 20.4.2018),
b) celkový výsledok dosiahnutý v Testovaní 9 - 2018,
c) priemerný prospech na ZŠ za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka,
d) vyšší počet súčtu bodov za anglický jazyk na ZŠ
e) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2018 z matematiky,
f) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2018 zo slovenského jazyka.
g) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky
h) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry
II. 3

O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom
pohovore s jeho zákonným zástupcom. Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného
žiaka môže riaditeľa školy do 27.4.2018 písomne požiadať o úľavy v prijímacom konaní,
pričom priloží špeciálno-pedagogické posúdenie vypracované pedagogickopsychologickou poradňou (CPPPaP). Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa
postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na
základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení
materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so
zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o
schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením
výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.
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Zákonný zástupca je povinný oznámiť neúčasť žiaka na prijímacej skúške a jej dôvod
riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky pred jej začiatkom.

II.4

Oznámenie o prijímacom konaní (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené
uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 30. 04. 2018.

III. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
III.1

Najneskôr tri dni po druhom termíne PS budú zverejnené výsledky prijímacieho konania.
Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium zaslané
poštou.

III.2

Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy
www.ssnd.sk, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.3

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača
podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy.

III.4

Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. osobné údaje žiaka
(meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.
IV. Zápis na štúdium

IV.1 Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy
na základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis
vykonáva zákonný zástupca žiaka.
IV.2

Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať
podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy.

IV.3

Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom neospravedlní
svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené
miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

V Novej Dubnici, dňa 01.02.2018
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KRITÉRIAPRIJATIA
do 1. ročníka org. zložky Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
odbor 7902J gymnázium – 8-ročné
pre školský rok 2018/2019
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 324/2012 Z. z., v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení
neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 13.02.2018 určujem tieto podmienky
a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia na Gymnáziu sv. Jána Bosca v Novej
Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2018/2019.

I. Všeobecné údaje
I.1

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý
uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona
b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona
c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

I.2

Termíny prijímacej skúšky
Termín konania prijímacej skúšky:
1.kolo:
1. termín:
2. termín:
2.kolo:

I.3

14. máj 2018 o 9:00
17. máj 2018 o 9:00
19. jún 2018

Forma prijímacej skúšky
Skúška prebieha z profilujúcich predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
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Obidve časti prijímacej skúšky sa realizujú formou písomného testu v max. trvaní 60
minút.
I.4

Obsah prijímacej skúšky
Úlohy z učiva profilujúcich predmetov v rozsahu 1 - 5. ročníka základnej školy,
predpísaného Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 a ISCED 22.

I.5

V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka sa
prijímacie skúšky uskutočnia v druhom kole prijímacích skúšok 20.6.2018. Riaditeľ strednej
školy toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2018.

I.6

Všetci uchádzači o štúdium musia mať riadne zaevidovanú prihlášku na tunajšej škole.
Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na tlačive schválenom
MŠVVaŠ SR.
. II. Určenie poradia v prijímacom konaní

II.1

e)

Poradie žiakov, podľa ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe
výsledkov testu zo slovenského jazyka a literatúry, testu z matematiky, výsledkov
v prospechu na ZŠ v polovici 5. ročníka a bodov za predmetové olympiády a individuálne
vedomostné a športové súťaže.
maximálne bodové hodnotenie prijímacej skúšky (testu)
skúška z matematiky:
50 bodov
skúška zo slovenského jazyka a literatúry:
50 bodov
Spolu:
100 bodov
Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol
najmenej 50% úspešnosť (25 bodov) a zároveň za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka
a literatúry dosiahol najmenej 50% úspešnosť (25 bodov).
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Obsah prijímacej skúšky z matematiky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 1. Stupeň základnej školy ISCED 1 a 2. stupeň základnej školy ISCED 2.
- Násobenie súčtu a rozdielu jednociferným číslom
- Delenie so zvyškom
- Riešenie jednoduchých rovníc
- Slovné úlohy
- Zaokrúhľovanie a porovnávanie prirodzených čísel
- Znázornenie na číselnej osi
- Poradie počtových výkonov pri riešení úloh
- Násobenie a delenie prirodzených čísel dvojciferným a trojciferným číslom
- Rád číslice v zápise prirodzeného čísla
- Rysovanie rovnobežníka, trojuholníka podľa naznačeného postupu
- Premena jednotiek dĺžky
- Obvod štvorca, obdĺžnika, trojuholníka
- Vyjadrenie časti z celku v jednoduchých slovných úlohách
- Usporiadanie čísel
Obsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 1. Stupeň základnej školy ISCED 1 a 2. stupeň základnej
školy ISCED 2 (prvá polovica 5. ročníka)
- pravopis (dopĺňacie cvičenie na y, ý, i, í) - zvukovú rovinu jazyka (vety podľa obsahu…)
- slovnú zásobu (slovo, synonymá, antonymá, príslovia, porekadlá, pranostiky,…)
- tvarovanie (slovné druhy, gramatické kategórie, vzory)
- vetnú skladbu (slovosled)
- sloh (slohové útvary a žánre)
- teóriu literatúry (všeobecné pojmy)
- čítanie s porozumením
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f)

Študijné výsledky na polročnom vysvedčení v 5. ročníku z predmetov: slovenský jazyk
a literatúra, matematika, geografia, dejepis, anglický jazyk (ak bol žiak klasifikovaný z
iných jazykov, započítame najlepší výsledok) a náboženská výchova/náboženstvo.
Prospech každého predmetu bude ohodnotený bodmi (spolu maximálne 30 bodov)
nasledovne:
1. výborný:
5 bodov
2. chválitebný: 2 body
3. dobrý:
0 bodov
Stupeň dostatočný z niektorého z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra,
anglický jazyk (alebo iný cudzí jazyk) je vážnou prekážkou prijatia na štúdium.

g)

Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych vedomostných
a športových súťažiach v 3., 4. alebo v 5. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:
- účasť v školskom kole ………………………………………………...2 body
- účasť v okresnom, oblastnom kole ……………………………….……5 bodov
- úspešný riešiteľ (resp. 3 miesto) v okresnom, oblastnom kole ……… 10 bodov
- účasť v krajskom, regionálnom kole ………………………………… 15 bodov
- úspešný riešiteľ (resp. 3. miesto) v krajskom, regionálnom kole ……. 20 bodov
- účasť v celoslovenskom kole ………………………………………… 30 bodov
- celoslovenské kolo: 1., 2. alebo 3. miesto ……………..………60, 50, 40 bodov
Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia
získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak za túto
oblasť získať je 60 bodov.
Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie na prihláške alebo potvrdenie od
organizátora olympiády, či súťaže pripojené k prihláške (diplom alebo výsledková listina),
ktorú zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie jeho
originál (kde riaditeľ školy overí jeho kópiu) do gymnázia do 20. 04. 2018.

II.2 Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):
a) zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 20.4.2018),
b) má lepší študijný priemer na základnej škole na polročnom vysvedčení prebiehajúceho
školského roka, pričom sa zohľadňujú známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra,
jeden cudzí jazyk (v ktorom má žiak celkovo lepší prospech), matematika, geografia,
náboženská výchova/náboženstvo,
c) má lepší študijný priemer na základnej škole na koncoročnom vysvedčení
predchádzajúceho ročníka, pričom sa zohľadňujú známky z predmetov slovenský jazyk a
literatúra, jeden cudzí jazyk (v ktorom má žiak celkovo lepší prospech), matematika,
prírodoveda, vlastiveda,
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d) vyšší počet súčtu bodov za anglický jazyk v piatom ročníku na ZŠ,
e) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky,
f) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.
II. 3

O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom
pohovore s jeho zákonným zástupcom. Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného
žiaka môže riaditeľa školy do 27.4.2018 písomne požiadať o úľavy v prijímacom konaní,
pričom priloží špeciálno-pedagogické posúdenie vypracované pedagogickopsychologickou poradňou (CPPPaP). Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa
postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na
základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení
materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so
zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o
schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením
výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.
Zákonný zástupca je povinný oznámiť neúčasť žiaka na prijímacej skúške a jej dôvod
riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky pred jej začiatkom.

III. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

III.1 Najneskôr tri dni po druhom termíne PS budú zverejnené výsledky prijímacieho konania.
Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium zaslané
poštou.
III.2

Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy
www.ssnd.sk, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.3

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača
podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy.

III.4 Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. osobné údaje žiaka (meno
a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.
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IV. Zápis na štúdium

IV.1 Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy
na základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis
vykonáva zákonný zástupca žiaka.
IV.2

Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať
podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy.

IV.3

Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom neospravedlní
svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené
miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

V Novej Dubnici, dňa 01.02.2018
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Mgr. Ľuboš Valt, riaditeľ školy
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