GYMNÁZIUM IVANA KRASKA – IVAN KRASKO GIMNÁZIUM
P. Hostinského 3, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO
GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Typ štúdia: 4 – ročné 79025 J - gymnázium
V zmysle §65 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 stanovujem kritériá prijatia žiakov na
štvorročnú formu štúdia:
V školskom roku 2019/2020 škola môže prijať do prvého ročníka s vyučovacím jazykom
slovenským celkom 52 a do triedy s vyučovacím jazykom maďarským 23 žiakov.

Podmienky prijatia:
1. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené
prihlášky na štúdium na strednej škole odovzdajú riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2019 a budú
odoslané riaditeľstvu gymnázia do 20. apríla 2019.
2. Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok z profilových predmetov slovenský jazyk
a literatúra a matematika sa bude konať 13. mája 2019 (pondelok), druhý termín 16. mája
2019 (štvrtok).
Pre triedu s vyučovacím jazykom maďarským pozostáva prijímacia skúška z predmetov
slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika a maďarský jazyk a literatúra.
Do 6. júna 2019 riaditeľka školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie
skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest. Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude
konať 18. júna 2019 (utorok). Uchádzač v zmysle §63 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
je povinný na prihláške uviesť termín prijímacej skúšky.
3. Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov 9.

ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%
(v zmysle §65 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 Z.z.).

4. V zmysle §65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma
prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v spolupráci so
špeciálnym pedagógom.
5. Uchádzač, ktorý nespĺňa kritérium podľa bodu 3, bude zaradený do výsledkovej listiny
prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za:
a) Výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra
a matematika – maximálne 60 bodov;
b) Celoslovenské testovanie žiakov – Testovanie 9 – maximálne 60 bodov;
c) Prospech v základnej škole – maximálne 75 bodov;
d) Umiestnenie v olympiádach a súťažiach – maximálne 15 bodov;
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 210
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Bodové hodnotenie prijímacieho konania:
1.

a) písomné prijímacie skúšky z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra,
matematika) obsahujú bodovo ohodnotené úlohy. Uchádzač môže v každom predmete
získať maximálne 30 bodov (spolu za obidva predmety 60 bodov);
b) pre triedu s vyučovacím jazykom maďarským prijímacia skúška pozostáva
z písomnej časti z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika
a maďarský jazyk a literatúra. Uchádzač môže získať v každom predmete maximálne 20
bodov (spolu za tri predmety 60 bodov);

2.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za celoslovenské testovanie žiakov 9.
ročníka základnej školy, je 60 bodov (30 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 30 bodov za
matematiku).
Výpočet bodového hodnotenia v každom predmete samostatne:
počet bodov = (% úspešnosti v predmete : 10 ) x 3

3. Bodové hodnotenie za prospech v základnej škole sa počíta za prospech na výročnom
vysvedčení v 7., 8. a polročnom vysvedčení v 9. ročníku podľa nasledovnej tabuľky:
Dosiahnutý priemer

Počet bodov za každý ročník

1,00 – 1,20

25 bodov

1,21 – 1,40

20 bodov

1,41 – 1,60

15 bodov

1,61 – 1,80

10 body

1,81 – 2,00

5 body

2,01 -

0 bodov

4. Bodové hodnotenie za umiestnenie v olympiádach a súťažiach v 7., 8. a 9. ročníku sa počíta
podľa nasledovnej tabuľky:
umiestnenie

Počet bodov
Okresné (obvodné) kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

1.miesto

7

10

15

2.miesto

6

9

15

3.miesto

5

8

15

Úspešný riešiteľ

4

7

10

Do bodového hodnotenia sa započítavajú len body za najlepšie umiestnenie. Maximálny
počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 15.
Úspešnosť v olympiádach a súťažiach musí uchádzač preukázať originálom alebo kópiou
diplomu overenou riaditeľom základnej školy.
5. Žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak získal aspoň 20 bodov.
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Prijímanie do vyšších ročníkov
1. Do vyššieho ročníka možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na
základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača.
2. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť
učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy.
3. Termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľka školy.

Záverečné ustanovenia
1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov – výsledková
listina podľa celkového počtu získaných bodov a označením o prijatí, resp. neprijatí
uchádzača.
2. Potrebný počet uchádzačov bude prijatý podľa poradia na základe prijímacích skúšok.
3. Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych zdravotných dôvodov (doklad od lekára nie starší
ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Počet prijatých
uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní
prijímacej skúšky v náhradnom termíne budú výsledky zaradené medzi výsledky neprijatých
uchádzačov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý schválený počet najúspešnejších
uchádzačov v súlade s týmito kritériami.
4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí:
a) počet bodov dosiahnutý na prijímacej skúške z matematiky
b) počet bodov dosiahnutý na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry
c) celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – súčet bodov
d) prospech na základnej škole
5.

Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí uchádzača bez prijímacích skúšok najneskôr 7
dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

6.

Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka nahradené
číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.

7.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch dní od konania druhého termínu vo
vestibule školy, ako aj na internetovej stránke školy www.gymrs.sk.

8.

Prijatému uchádzačovi riaditeľka školy oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium
spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Prijímacia komisia vykoná zápis prijatého
uchádzača na základe zápisného lístka vydaného základnou školou. Zákonný zástupca
uchádzača predloží zápisný lístok, rozhodnutie o prijatí uchádzača a svoj preukaz totožnosti.
Účasťou na zápise sa potvrdzuje akceptovanie rozhodnutia o prijatí uchádzača na štúdium
a záujem o štúdium na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

9.

Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí
uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové
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rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho
konania. Zároveň riaditeľ školy oznámi zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob
zápisu.
10. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni
augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca maloletého
uchádzača riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy
v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
11. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška
vykonala.
12. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca uchádzača
môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu Ivana Kraska, P.
Hostinského 3, Rimavská Sobota, boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy dňa 27.
februára 2019.
Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu Ivana Kraska –
Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota, boli prerokované a schválené na
zasadnutí Rady školy dňa 20. marca 2019

V Rimavskej Sobote, 21. marca 2019
PaedDr. Miriam Szántóová
riaditeľka školy
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KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO
OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
Typ štúdia: 8 – ročné 79025 J - gymnázium
V zmysle §65 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 stanovujem kritériá prijatia žiakov na
osemročnú formu štúdia:
V školskom roku 2019/2020 škola otvára v prvom ročníku osemročného gymnázia jednu
triedu s vyučovacím jazykom slovenským s počtom žiakov 22.

Podmienky prijatia:
1. Do osemročného vzdelávacieho programu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po
absolvovaní piateho ročníka základnej školy.
2. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 5. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené
prihlášky na štúdium na strednej škole budú odovzdané riaditeľstvu ZŠ do 10. apríla 2019 a
odoslané riaditeľstvu gymnázia do 20. apríla 2019.
3. Prvé kolo prijímacích skúšok z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra
a matematika sa bude konať 13. mája 2019 (pondelok) ), druhý termín 16. mája 2019
(štvrtok).
Do 6. júna 2019 riaditeľka školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie
skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest. Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude
konať 18. júna 2019 (utorok). Prijímacie skúšky robia všetci prihlásení uchádzači. Prospech
uchádzačov na základnej škole nie je predmetom hodnotenia a nemá vplyv na úspešnosť
uchádzača na prijímacom konaní.
4. V zmysle §65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma
prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v spolupráci so
špeciálnym pedagógom.

Bodové hodnotenie prijímacieho konania:
1. Výsledky na ZŠ
A) Bodovo sa ohodnocujú výsledky dosiahnuté v I. polroku 5. ročníka z predmetov
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, geografia, biológia,
dejepis nasledovne:
Študijný priemer

Počet bodov

1,0

50

1,01 – 1,33

40

1,34 – 1,66

30

1,67 – 1,83

20

1,84 – 2,00

10

Maximálny počet bodov v kritériu: 50
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B) hodnotenie správania uchádzača na základnej škole v I. polroku 5. ročníka nie je
horšie ako veľmi dobré;
2. Výsledky Testovania 5
Úspešnosť v Testovaní 5 v percentuálnom vyjadrení 0 - 100% prepočítaná na bodové
hodnotenie v intervale 0 – 50 bodov podľa vzťahu:
Počet bodov = (počet % x 50)/100
Bodové hodnotenie sa počíta zvlášť pre predmet slovenský jazyk a literatúra
a zvlášť pre predmet matematika.
Maximálny počet bodov v kritériu: 100
V prípade ak sa uchádzač z nezúčastní Testovania 5, počet bodov za kritérium bude
vypočítaný podľa vzorca:

(Súčet bodov za iné kritériá) x

3. Výsledky prijímacích skúšok
V každom predmete môže uchádzač získať maximálne 50 bodov.
Maximálny počet bodov v kritériu: 100
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač dosiahnuť: 50 + 100 + 100 = 250
Prijímacie konanie vykoná uchádzač úspešne, ak získa aspoň 100 bodov, pričom
v každom predmete prijímacej skúšky získa aspoň 10 bodov.

Záverečné ustanovenia
1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov – výsledková
listina podľa celkového počtu získaných bodov a označením o prijatí, resp. neprijatí uchádzača.
2. Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych zdravotných dôvodov (doklad od lekára nie starší
ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Počet prijatých
uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní
prijímacej skúšky v náhradnom termíne budú výsledky zaradené medzi výsledky neprijatých
uchádzačova z takto vytvoreného poradia bude prijatý schválený počet najúspešnejších
uchádzačov v súlade s týmito kritériami.
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3. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí:
e) počet bodov dosiahnutý na prijímacej skúške z matematiky;
f) počet bodov dosiahnutý na prijímacej skúške zo slovenského jazyka;
4. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka nahradené číselným
kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.
5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch dní od konania druhého termínu vo
vestibule školy, ako aj na internetovej stránke školy www.gymrs.sk.
6. Prijatému uchádzačovi riaditeľka školy oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium
spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Účasťou na zápise sa potvrdzuje akceptovanie
rozhodnutia o prijatí uchádzača na štúdium a záujem o štúdium na Gymnáziu Ivana Kraska
v Rimavskej Sobote.
7. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí
uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové
rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho
konania. Zároveň riaditeľka školy oznámi zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob
zápisu.
8. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych
termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta.
Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca maloletého uchádzača
riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takomto
prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
9. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca uchádzača môže
odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka osemročného štúdia na Gymnáziu Ivana Kraska, P.
Hostinského 3, Rimavská Sobota, boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy dňa 27.
februára 2019.
Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka osemročného štúdia na Gymnáziu Ivana Kraska –
Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota, boli prerokované a schválené na
zasadnutí Rady školy dňa 20. marca 2019
V Rimavskej Sobote, 21. marca 2019
PaedDr. Miriam Szántóová
riaditeľka školy
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