
Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským –  

Szondy György Gimnázium,  

Mládežnícka 22, Šahy – Ipolyság 

 

Kritériá na prijímacie konanie  do štvorročného vzdelávacieho 

programu pre školský rok 2021/2022  

študijný odbor: 7902J - gymnázium 

 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. stanovujem 

tieto kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do prvého ročníka Gymnázia Juraja 

Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským – Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 

22, Šahy – Ipolyság na školský rok 2021/2022. 

Plán výkonov určený zriaďovateľom povoľuje otvorenie jednej triedy s počtom          

17 žiakov pre 4-ročný vzdelávací program. 

Prijímacia skúška sa uskutoční v termíne: 

prvý termín: 3. mája 2021 (pondelok) 

druhý termín: 10. mája 2021 (pondelok) 

v budove Gymnázia Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským – Szondy György 

Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy-Ipolyság (na 2.poschodí) z profilových predmetov 

určených MŠVVaŠ SR: maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra a 

matematika formou písomnej skúšky v trvaní 30 minút v každom predmete. 

Obsahom písomnej skúšky z profilových predmetov bude učivo vymedzené 

štandardmi podľa rámcových učebných osnov pre základné školy (ŠVP – ISCED2). Žiak si 

prinesie písacie a rysovacie potreby a kalkulačku. Nie je dovolené používať matematické 

tabuľky. 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí 

s prihliadnutím na druh ich zdravotného stavu znevýhodnenia. 

Pozvánku na prijímacie pohovory zašle škola zákonnému zástupcovi uchádzača 

najneskôr 5 dní pred termínom prijímacej skúšky. 

 

Kritériá úspešnosti: 

Žiaci budú zaradení do poradia podľa nasledovných kritérií: 



1. Nakoľko testovanie T9 sa uskutoční po termíne prijímacích skúšok, v tomto roku nie je 

možné prijať žiaka bez prijímacích skúšok, zároveň nie je možné v prijímacom konaní 

zohľadniť výsledky testovania T9. 

 

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

a) výsledky dosiahnuté na prijímacích skúškach. Písomné práce sa hodnotia zo 

všetkých predmetov prijímacích skúšok bodmi v rozsahu 0 až 20, teda v súčte         

0 až 60 bodov, žiak uspeje na prijímacích skúškach, ak z každého predmetu 

dosiahne aspoň 5 bodov. 

b) priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a na polročnom 

vysvedčení 9. ročníka zo všetkých predmetov s výnimkou výchovných predmetov. 

Za každý ročník max. 20 bodov, teda v súčte 40 bodov v nasledovnom rozložení: 

 

priemer body priemer body 

1,00 - 1,09 20 1,50 - 1,59 10 

1,10 - 1,19 18 1,60 - 1,69 8 

1,20 - 1,29 16 1,70 - 1,79 6 

1,30 - 1,39 14 1,80 - 1,89 4 

1,40 - 1,49 12 1,90 - 1,99 2 

  2,00 1 

 

Ak žiak bol slovne hodnotený na ZŠ, tak jeho slovné hodnotenie bude prevedené na bodové 

hodnotenie podľa nasledovného systému: 

 výborné hodnotenie – 20 bodov 

 veľmi dobré hodnotenie – 15 bodov 

 dobré hodnotenie – 10 bodov 

 dostačujúce hodnotenie – 5 bodov 

 menej dostačujúce hodnotenie – 1 bod 

c) za dosahované výsledky na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach v 

okresnom a vyššom kole v 8. a 9. ročníku  ZŠ: 

 predmetové olympiády 

 Poznaj slovenskú reč 

  Szép magyar beszéd – Pekná maďarská reč    

 súťaž  Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy   

 matematické súťaže Klokan a Pytagoriáda 

 

 



 

 

 

 

Umiestnenie 

Body 

Obvodne/okresné kolo 

Body 

Krajské kolo 

Body 

Celoštátne kolo 

1. miesto 4 7 10 

2. miesto 3 6 9 

3. miesto 2 5 8 

Úspešný riešiteľ 1 4 7 

  

Maximálny počet bodov pridelených za výsledky žiaka v predmetových olympiádach 

a ostatných súťažiach je 25 bodov.  

O prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa počtu získaných 

bodov za: 

 študijné výsledky na ZŠ – najviac 40 bodov 

 výsledky na prijímacích skúškach – najviac 60 bodov 

 umiestnenie na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach – najviac 25 bodov 

 maximálny počet bodov 100 + body za súťaže 

V prípade rovnosti bodového vyhodnotenia bude prednostne prijatý žiak:  

1. so zníženou pracovnou schopnosťou. Doklad o zmenenej pracovnej schopnosti 

uchádzač odovzdá spolu s prihláškou na štúdium. 

2. žiak, ktorý získal vyššie bodové hodnotenie z predmetu matematika. 

Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v 

žiadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne. Dôvod neprítomnosti oznámi uchádzač 

alebo jeho zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého 

ročníka. 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch pracovných dní odo dňa 

druhého termínu konania prijímacích skúšok  na webovom sídle školy 

(www.szondygimi.sk).  

Prijatie je podmienené úspešným zvládnutím prijímacích skúšok, úspešným ukončením         

9. ročníka základnej školy, zapísaním sa na štúdium do 1.ročníka tejto školy a že 

uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

Riaditeľka vydá rozhodnutie uchádzačom podľa výsledkov prijímacieho konania 

o prijatí/neprijatí na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi 

najneskôr do 20. mája 2021 prostredníctvom informačného systému EDUPAGE, formou 

http://www.szondygimi.sk/


odoslaním naskenovaním tlačiva, prostredníctvom mailu, poštou alebo do elektronickej 

schránky. 

Zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na 

strednú školu do 25. mája 2021 formou naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu, 

poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Vzor 

potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je v prílohe č. 1. 

V prípade ak sa v 1. kole nenaplní počet žiakov, pre prijímacie skúšky v ďalšom 

termíne, ktoré sa konajú 22. júna 2021 platia tie isté kritériá prijatia.  

 

 

V Šahách dňa 25.2.2021 

 

 

 Mgr. Zuzana Petrezsélová, v.r. 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


