8. Organizácia prijímacieho konania

Riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so
súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, a
termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní do 31. marca.
Prijatie uchádzačov bez vykonania prijímacej skúšky:


v zmysle § 65 ods. 3 budú bez prijímacích skúšok prijatí všetci uchádzači ak sa
počet záujemcov neprevýši plán výkonov určený Odborom školstva, mládeže a
kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre.



ak sa počet uchádzačov zvýši nad plán výkonov určený Odborom školstva,
mládeže a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre, bude prijatý
bez prijímacích skúšok uchádzač, ktorému celkový priemer

koncoročných

známok 8. ročníka a polročných známok 9. ročníka nie je horší ako 2,00 alebo


na predmetových olympiádach dosiahol 1.-8. miesto,



na súťaži „Poznaj slovenskú reč“ v okresnom kole dosiahol 1.-3. miesto,



na súťaži „Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč“ v okresnom kole
dosiahol 1.-3. miesto,



na celoslovenskej súťaži Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy dosiahol
1.-3. miesto.

Výsledky dosiahnuté v súťažiach treba potvrdiť originálnym dokladom alebo notárom
overenou kópiou. Okrem výsledkov horeuvedených súťaží iné výsledky neberieme do úvahy.
Ostatní uchádzači budú vykonávať prijímacie skúšky z profilových predmetov
určených MŠ SR: maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, matematika
v budove Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Šahy v rozsahu učiva ZŠ písomnou
formou. Za splnenie kritérií považujeme získanie takého bodového hodnotenia z profilových
predmetov, ktorého hodnota je stanovená v danom predmete

pre celkové hodnotenie

,,dostatočný“ .
Poradie uchádzačov určí počítač na základe percentuálneho vyhodnotenia:
1. výsledkov dosiahnutých na prijímacích skúškach
2. výsledkov dosahovaných na ZŠ
3. výsledkov dosahovaných na predmetových olympiádach.
Výpočet zabezpečuje program: Prijímacie skúšky Visual Fox Pro.
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V prípade rovnosti bodov a percentuálneho vyhodnotenia bude prednostne prijatý žiak
so ZPS /doklad predloží v deň konania skúšky na riaditeľstve školy/, prípadne žiak, ktorý
získal vyššie bodové hodnotenie z profilového predmetu matematika.
V prípade, ak sa v 1. kole nenaplní počet žiakov, pre 2. kolo platia tie isté kritériá.
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