
Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským –  

Szondy György Gimnázium,  

Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság 

 

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 

 

Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 

61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na 

základe Rozhodnutia  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii 

a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách zo dňa 29.04.2020, po prerokovaní 

v pedagogickej rade dňa 04.05.2020 určujem tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka    

4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021: 

 

I. Všeobecné údaje 

 

1. Na základe návrhu Odboru školstva NSK a rozhodnutia predsedu NSK riaditeľka školy 

príjme na štúdium do 1. ročníka gymnázia v školskom roku 2020/2021 do jednej 

triedy najviac 17 žiakov pre 4-ročný vzdelávací program. 

 

2. Riaditeľ základnej školy do 19.mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie. Na prihláške 

na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka. 

 

3. Prijímacie skúšky sa neuskutočnia. Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú 

prijímať na štúdium, bude zostavené administratívne, a to na základe získaných bodov 

za prospech na ZŠ a bodov za ďalšie kritériá. 

 

II. Určenie poradia žiakov v prijímacom konaní 

 

1. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov získaných za: 

 

a) Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu:                                            . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Maďarský jazyk a literatúra 

Dva profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu:                                            . 

 

 



prvý profilový predmet:  matematika  

druhý profilový predmet:  anglický jazyk  

             

            Žiak môže za zohľadnenie študijných výsledkov získať spolu max. 288 bodov.  

            b)  Celkový prospech na ZŠ 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto 

hodnotenie dosiahol. 

 

Žiak môže za celkový prospech na ZŠ získať spolu max. 15 bodov. 

 

2. Ďalšie kritériá 

 

a) Umiestnenie v predmetových olympiádach  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v 

olympiáde z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, 

GEO alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

 

okresné kolo: 1., 2., 3., 4., alebo 5 miesto – 30, 20, 15, 10 alebo 5 bodov, 

krajské kolo: 1., 2., 3., 4., alebo 5 miesto – 70, 60, 50, 40 alebo 30 bodov. 

 

Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, 

ktorý môže žiak za toto kritérium získať, je 100 bodov. 

b) Vlastné kritérium strednej školy 

Postupové súťaže pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským sa započítavajú do 

celkového hodnotenia ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo 

krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v súťažiach Szép Magyar Beszéd, Tompa 

Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, Poznaj slovenskú reč, Dobré slovo. 

okresné kolo: 1., 2., 3., 4., alebo 5 miesto – 30, 20, 15, 10 alebo 5 bodov, 

krajské kolo: 1., 2., 3., 4., alebo 5 miesto – 70, 60, 50, 40 alebo 30 bodov. 

 

Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, 

ktorý môže žiak za toto kritérium získať, je. 100 bodov. 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je 503 bodov. 

3. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 

prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,  

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 2 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy matematika. 



 

III. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

 

     Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 29. mája 2020 na výveske 

školy a na webovom sídle školy (www.szondygimi.sk). 

 

IV. Nástup na štúdium 

 

     Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej 

škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium 

alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

Uvedené potvrdenie doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom    

e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

 

 

V Šahách, dňa 5.5.2020 

 

       Mgr. Zuzana Petrezsélová, v. r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szondygimi.sk/


 

 

( Meno, Priezvisko, ulica č. PSČ, obec) 

 

 

 

      Gymnázium J. Szondyho s VJM 

      Szondy Gy. Gimnázium 

Mládežnícka 22 

936 01  Šahy 

 

V .................................., dňa.................... 

 

 

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

Môj syn/dcéra .............................................................. dátum narodenia..................................bol 

prijatý/á na vašu strednú školu. 

 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

 Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium. 

 Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

 

 

S pozdravom 

 

       Podpis uchádzača/zákonného zástupcu 

 

 nehodiace sa preškrtnite 

 

 

 

 

 


