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Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka na štvorročné štúdium 

Cirkevného gymnázia F. Fegyvernekiho – Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium 

pre školský rok 2018/2019 

  

Riaditeľ gymnázia po prerokovaní s Pedagogickou radou a so zástupcom zriaďovateľa v súlade so 

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

niektorých zákonov určuje tieto podmienky a kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka 

štvorročného štúdia pre školský rok 2018/2019 v študijnom odbore: 7902J00. 

 

 

Termíny konania prijímacej skúšky:  1. termín : 14. mája 2018,  2. termín: 17.mája 2018 

 

Otvárame 1 triedu – odbor: gymnázium, kód 7902J 00,  plánovaný počet žiakov 24. 

 

 

Kritériá pre prijímanie:  
Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka 

základnej školy T9 - 2018 splnili § 65 ods. 4 školského zákona, /dosiahli v každom predmete samostatne 

úspešnosť najmenej 90%. 

 

Ostatní uchádzači budú robiť prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, 

z maďarského jazyka a literatúry a z matematiky z učiva základnej školy podľa vzdelávacích štandardov 

štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole.  

 

1. Bodovanie prijímacích testov: 

-  hodnotenie zo SJSL                                                        max.   30 bodov 

-  hodnotenie z MJL                                                           max.   30 bodov   

-  hodnotenie z MAT                                                          max.   30 bodov 

 

Na prijímacej skúške prospeje uchádzač, ak dosiahne minimálne 30% bodov z každého 

predmetu.  
 

2. Hodnotenie študijných výsledkov za posledné dva ročníky predchádzajúceho štúdia 

/na konci  8. ročníka a na polroku 9. ročníka/. Študijný priemer sa vypočíta z predmetov 

SJSL, MJL, MAT, ANJ, DEJ, GEO, FYZ, CHE, BIO, INF spolu za oba ročníky. 

 

Študijný priemer do   1.20       10 bodov 

Študijný priemer do   1.40          7 bodov 

Študijný priemer do   1.60          4 body  

 

       3.  Ak je uchádzač v šk. r. 2016/2017 alebo 2017/2018 úspešným riešiteľom predmetových 

             olympiád a súťaží v obvodnom, krajskom alebo celotšátnom kole kole.                 

max.  10 bodov 
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Podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa započítavajú body za najvyššie umiestnenie v danej súťaži: 

  

Umiestnenie                                               Body 

Obvodné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

1.miesto 4 7 10 

2.miesto 3 6 9 

3.miesto 2 5 8 

úspešný riešiteľ 1 4 7 

 

Doklady o umiestnení v súťažiach uvedených v bode 3.  predloží uchádzač najneskôr pred začatím  

konania prijímacích skúšok .  

 

4.   Výsledky testovania žiakov T9 –2018 

– minimálne 80% úspešnosť vo všetkých  testovaných predmetoch               7 bodov 

– minimálne 70% úspešnosť vo všetkých testovaných predmetoch               4 body  

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať upravenú formu, obsah a rozsah písomných testov v 

súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium. 

 

Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa po aplikovaní uvedených kritérií umiestnia celkovo do 24. miesta.  

Pri  rovnosti bodov uchádzačov rozhodujú: 

 Znížená pracovná schopnosť uchádzača 

 výsledky prijímacích skúšok, 

 vyšší súčet percent v testovaní  T9 – 2018, 

 lepší priemerný prospech v 8. ročníku. 

 

Prerokované na PR  dňa 22.3.2018. 

Prerokované na Rade školy KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM dňa 26. marca 2018. 

          

 

 

riaditeľ školy 

Mgr. Dezső Pálffy 
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