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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

pre školský rok 2019/2020 

Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 

 

1. Úvodné ustanovenia 

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov určujem nasledujúce kritériá pre prijatie uchádzačov s nižším stredným vzdelaním 

do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na Gymnáziu - Gimnáziu vo Fiľakove na 

denné štúdium študijného odboru 7902 J. 

 

Počet prijatých žiakov 

Do prvého ročníka možno prijať 62 žiakov.  

študijný odbor 7902J, vyučovací jazyk slovenský – 1 trieda, 17 žiakov 

študijný odbor 7902J, vyučovací jazyk maďarský – 1  trieda, 17 žiakov 

 

Bodované kritériá: 

Prijímacie konanie prebehne na základe určených bodovaných kritérií a na základe prijímacích skúšok.  

1. výsledky písomných prijímacích skúšok: najviac 60 bodov 

2. výsledky dosiahnuté v Testovaní 9: najviac 60 bodov 

3. priemer známok dosiahnutý v 6., 7., 8., a v 9. /polrok/ ročníku ZŠ okrem výchovných 

predmetov: najviac 60 bodov 

4. dosiahnuté umiestnenie (len do 3. miesta) na predmetových olympiádach a súťažiach v rámci 

okresu, kraja, republiky súvisiacich s profilujúcimi predmetmi štúdia na gymnáziu, najviac 21 

bodov. 

Maximálny počet bodov je 201. 

 

2. Podmienky prijatia 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, 

ktorý získal nižšie stredné vzdelanie § 16 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnil podmienky prijímacieho 

konania. 

O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie. Uchádzači o štúdium 

budú prijatí na základe výsledkov prijímacieho konania. Uchádzačom v prijímacom konaní bude 

priradené bodové hodnotenie a uchádzači budú prijatí podľa poradia. 

V prípade, že o poradí nerozhodli nižšie uvedené kritériá, budú rozhodovať: 

1. priemer z profilujúcich predmetov (trieda s VJS: matematika, slovenský jazyk a literatúra; 

triedy s VJM: matematika, maďarský jazyk a literatúra) 

2. dosiahnuté výsledky zo ZŠ z cudzieho jazyka. Pokiaľ uchádzač študoval na ZŠ dva cudzie 

jazyky, bude sa brať do úvahy prvý cudzí jazyk. 

3. Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, 

pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.  

 

3. Prijatie bez prijímacích skúšok 

Bez prijímacích skúšok do triedy s vyučovacím jazykom slovenským budú prijatí len žiaci, ktorí dosiahli 

na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo SJL a z MAT úspešnosť najmenej 90% z každého 

predmetu samostatne.  

Bez prijímacích skúšok do triedy s vyučovacím jazykom maďarským budú prijatí len žiaci, ktorí dosiahli 

na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z MJL, SJL a z MAT úspešnosť najmenej 90% z každého 

predmetu samostatne.  

Dosiahnuté výsledky žiaci preukážu potvrdením o dosiahnutých výsledkoch vydanom MŠVVaŠ SR.  

 

4. Prijatie na základe prijímacích skúšok  
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Body za písomné prijímacie skúšky sa zarátajú podľa tabuľky, v triedach s vyučovacím jazykom 

slovenským z matematiky a slovenského jazyka a literatúry a v triedach s vyučovacím jazykom 

maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry,  matematiky a maďarského jazyka 

a literatúry.  

Matematika – trieda s vyučovacím jazykom slovenským 

hodnotenie zarátané body  Hodnotenie zarátané body 

0 - 10 % .............. 3  

11 - 20 % ............ 6 

21 - 30 % ............ 9 

31 -40 % ............. 12 

41 -50 % ............. 15 

51 - 60 % ............ 18 

61 - 70 % ............ 21 

71 - 80% ............. 24 

81 - 90 % ............ 27 

91 - 100 % .......... 30 

 

Matematika – trieda s vyučovacím jazykom maďarským 

hodnotenie zarátané body  hodnotenie zarátané body 

0 - 10 % .............. 2  

11 - 20 % ............ 4 

21 - 30 % ............ 6 

31 -40 % ............. 8 

41 -50 % ............. 10 

51 - 60 % ............ 12 

61 - 70 % ............ 14 

71 - 80% ............. 16 

81 - 90 % ............ 18 

91 - 100 % .......... 20 

 

Slovenský jazyk a literatúra – trieda s vyučovacím jazykom slovenským 

hodnotenie zarátané body  hodnotenie zarátané body 

0 - 10 % .............. 3  

11 - 20 % ............ 6 

21 - 30 % ............ 9 

31 -40 % ............. 12 

41 -50 % ............. 15 

51 - 60 % ............ 18 

61 - 70 % ............ 21 

71 - 80% ............. 24 

81 - 90 % ............ 27 

91 - 100 % .......... 30 

 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra – trieda s vyučovacím jazykom maďarským 

hodnotenie zarátané body  hodnotenie zarátané body 

0 - 10 % .............. 2  

11 - 20 % ............ 4 

21 - 30 % ............ 6 

31 -40 % ............. 8 

41 -50 % ............. 10 

51 - 60 % ............ 12 

61 - 70 % ............ 14 

71 - 80% ............. 16 

81 - 90 % ............ 18 

91 - 100 % .......... 20 

 

Maďarský jazyk a literatúra – trieda s vyučovacím jazykom maďarským 

hodnotenie zarátané body  hodnotenie zarátané body 

0 - 10 % .............. 2  

11 - 20 % ............ 4 

21 - 30 % ............ 6 

31 -40 % ............. 8 

41 -50 % ............. 10 

51 - 60 % ............ 12 

61 - 70 % ............ 14 

71 - 80% ............. 16 

81 - 90 % ............ 18 

91 - 100 % .......... 20 

 

 

5. Ďalšie bodované kritériá 

5.1.  Body za Testovanie 9 sa zarátajú podľa tabuľky, v triedach s vyučovacím jazykom slovenským z 

matematiky a slovenského jazyka a literatúry a v triedach s vyučovacím jazykom maďarským 

z matematiky a maďarského jazyka a literatúry.  

 

Matematika 

hodnotenie zarátané body  hodnotenie zarátané body 
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0 - 10 % .............. 3  

11 - 20 % ............ 6 

21 - 30 % ............ 9 

31 -40 % ............. 12 

41 -50 % ............. 15 

51 - 60 % ............ 18 

61 - 70 % ............ 21 

71 - 80% ............. 24 

81 - 90 % ............ 27 

91 - 100 % .......... 30 

 

Slovenský jazyk a literatúra / Maďarský jazyk a literatúra 

hodnotenie  zarátané body  hodnotenie zarátané body 

0 - 10 % .............. 3  

11 - 20 % ............ 6 

21 - 30 % ............ 9 

31 -40 % ............. 12 

41 -50 % ............. 15 

51 - 60 % ............ 18 

61 - 70 % ............ 21 

71 - 80% ............. 24 

81 - 90 % ............ 27 

91 - 100 % .......... 30 

 

5.2. Priemer známok dosiahnutý v 6., 7., 8. a v 9. /polrok/ ročníku ZŠ okrem výchovných predmetov  

 

priemer zarátané body  priemer zarátané body

1,00 - .................. 60 

1,01 - 1,10 .......... 57 

1,11 - 1,20 .......... 54 

1,21 - 1,30 .......... 51 

1,31 - 1,40 .......... 48 

1,41 - 1,50 .......... 45 

1,51 - 1,60 .......... 42 

1,61 - 1,70 .......... 39 

1,71 - 1,80 .......... 36 

1,81 - 1,90 .......... 33 

1,91 - 2,00 .......... 30 

2,01 - 2,10 ........... 27 

2,11 - 2,20 ........... 24 

2,21 - 2,30 ........... 21 

2,31 - 2,40 ........... 18 

2,41 - 2,50 ........... 15 

2,51 - 2,60 ........... 12 

2,61 - 2,70 ........... 9 

2,71 - 2,80 ........... 6 

2,81 - 2,90 ........... 3 

2,91 –  ................. 0 

 

5.3.  Najvyššie dosiahnuté umiestnenie počas štúdia na ZŠ v maximálne 3 predmetových olympiádach, 

súťažiach, ktoré súvisia so študijným odborom: 

umiestnenie zarátané body 

1.-3. umiestnenie na celoštátnej úrovni ................. 7 

1.-3. umiestnenie na krajskej úrovni ..................... 4 

1.-3. umiestnenie na okresnej úrovni .................... 2 

 

6. Zápis prijatých žiakov  

Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve školy. 

Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz 

totožnosti. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium 

stráca platnosť. 

 

Vo Fiľakove dňa 08. januára 2019 

   

  László Molnár 

  riaditeľ 
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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

pre školský rok 2019/2020 

Osemročné štúdium s vyučovacím jazykom maďarským 

 

1. Úvodné ustanovenia 

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov určujem nasledujúce kritériá pre prijatie uchádzačov s nižším stredným vzdelaním 

do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu na Gymnáziu - Gimnáziu vo Fiľakove na 

denné štúdium študijného odboru 7902 J. 

 

Počet prijatých žiakov 

Do prvého ročníka možno prijať 17 žiakov. 

študijný odbor 7902 J, vyučovací jazyk maďarský – 1 trieda 

 

Prijímacie konanie prebehne na základe prijímacích skúšok z maďarského jazyka a literatúry, 

matematiky a slovenského jazyka a literatúry a na základe určených bodovaných kritérií. Súčasťou 

prijímacích skúšok je aj psychologický test.  

 

Bodované kritériá: 

1. výsledky prijímacích skúšok: najviac 45 bodov 

2. výsledky psychologických testov: najviac 35 bodov 

3. priemer známok dosiahnutý v 5. ročníku /polrok/ ZŠ okrem výchovných predmetov:  

najviac 11 bodov 

4. dosiahnuté umiestnenie (len do 3. miesta) na predmetových olympiádach a súťažiach v rámci 

okresu, kraja, republiky súvisiacich s profilujúcimi predmetmi štúdia na gymnáziu:  

9 bodov 

 

Maximálny počet bodov je 100. 

 

2. Podmienky prijatia 

Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, 

ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úspešne ukončil piaty ročník 

základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania. 

O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie. 

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe výsledkov prijímacieho konania. Uchádzačom 

v prijímacom konaní bude priradené bodové hodnotenie a uchádzači budú prijatí podľa poradia, na 

základe odporúčania prijímacej komisie.   

V prípade, že o poradí nerozhodli nižšie uvedené kritériá, budú rozhodovať: 

1.  Psychologický test.  

2.  Priemer z profilujúcich predmetov (matematika, maďarský jazyk a literatúra). 

3. Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.  

 

 

3. Prijatie bez prijímacích skúšok 

Žiakov bez vykonania prijímacích skúšok neprijímame.  
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4. Prijatie na základe prijímacích skúšok  

4.1. Výsledky prijímacích skúšok z matematiky, maďarského jazyka a literatúry a slovenského 

jazyka a slovenskej literatúry  

Na písomných prijímacích skúškach uchádzači môžu dosiahnuť v jednotlivých predmetoch 15 

bodov.  

 

4.2. Výsledky psychologických testov  

Na psychologických testoch uchádzači môžu dosiahnuť 35 bodov.  

 

 

4.3.  Priemer známok dosiahnutý v 5.  ročníku ZŠ okrem výchovných predmetov  

 

priemer zarátané body  priemer zarátané body

1,00  ................ 11 

1,01 - 1,10 ....... 9 

1,11 - 1,20 ....... 7 

1,21 - 1,30 ....... 5 

1,31 - 1,40 ........ 3 

1,41 - 1,50 ........ 1 

1,51 -  ............... 0 

 

4.4.  Najvyššie dosiahnuté umiestnenie počas štúdia na ZŠ v maximálne 3 predmetových 

olympiádach, súťažiach, ktoré súvisia so študijným odborom: 

 

umiestnenie zarátané body  

1.- 3. umiestnenie na celoštátnej úrovni ................ 3 

1.- 3. umiestnenie na krajskej úrovni .................... 2 

1.- 3. umiestnenie na okresnej úrovni ................... 1 

 

5. Zápis prijatých žiakov  

Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve školy. Ak 

zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca 

platnosť. 

 

Vo Fiľakove dňa 08. januára 2019 

   

  László Molnár 

  riaditeľ 

 


