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Kritériá pre prijatie žiakov do triedy s dvojjazyčným vyučovaním na Gymnáziu Janka 

Matúšku Galanta 

Študijný odbor 79 02 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím 

jazykom nemeckým 

 

  Riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante v zmysle zákonov NR SR č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) a po prerokovaní 

pedagogickou radou stanovuje kritériá pre prijímacie konanie nasledovne: 

 

Do triedy s dvojjazyčným (bilingválnym) vyučovaním (slovenský – nemecký jazyk) budú pre 

školský rok 2019/2020 prijímaní žiaci na základe prijímacej skúšky. Na prijímacích skúškach 

sa môžu zúčastniť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 

245/2008 Z.z. (školský zákon). 

 

 V školskom roku 2019/2020 otvárame jednu triedu bilingválneho štúdia, spolu 19 žiakov. 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 26.marca 2019  (utorok) v aule Gymnázia Janka 

Matúšku v Galante.   

 

 O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa 

súčtu získaných bodov za:  

 

1) Slovenský jazyk a literatúra – skúška sa skladá z diktátu a písomného testu. Jednotlivé 

časti sú obodované tak, že žiak môže získať maximálne 30 bodov. 

 

2) Matematika – žiak rieši úlohy rôzneho zamerania v rozsahu učiva ZŠ. V celkovom súčte 

môže získať maximálne 50 bodov. 

 

3) Test všeobecných predpokladov na výučbu jazyka – žiak môže získať maximálne 50 

bodov. 

 

4) Študijné výsledky - prospech na ZŠ:  

Do úvahy sa berú koncoročné známky:  

A) žiaci 9.ročníka ZŠ – do úvahy sa berú koncoročné známky z 8.ročníka a polročné 

z 9.ročníka ZŠ z týchto predmetov:  slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, 

matematika, fyzika, chémia, biológia 

B) žiaci 8.ročníka ZŠ - do úvahy sa berú koncoročné známky zo 7.ročníka a polročné 

z 8.ročníka ZŠ z týchto predmetov:  slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, geografia, 

matematika, fyzika, chémia, biológia 

 

Súčet známok 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 atď. 

Počet bodov  32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 atď. 
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5) Za výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach: 

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v školskom roku 2017/2018 a 2018/2019 v 

predmetoch Sj, Cj, D, G, M, F, Ch, B a v športových súťažiach v okresnom kole (alebo v 

regionálnom kole, ktoré je na úrovni okresného kola), krajskom kole alebo v celoslovenskom 

kole. 

Započítava sa jedno umiestnenie, v ktorom žiak získal najviac bodov. Originál dokladu 

o umiestnení, alebo kópiu potvrdenú riaditeľom školy predloží zákonný zástupca s prihláškou 

do 28.02.2019. Potvrdenia zo ZŠ sa nebudú brať do úvahy. 

Spôsob bodovania      Okres  Kraj  Slovensko 

    1. miesto        5 bodov 10 bodov 20 bodov 

                                2. miesto        4 body  8 bodov 15 bodov 

                                   3. miesto        3 body       6 bodov 10 bodov 

 

Na základe uvedených kritérií sa vyhotoví poradie uchádzačov podľa klesajúceho bodového 

zisku.  

Pri rovnosti počtu bodov má prednosť:  

a) žiak so ZPS, 

b) žiak dosiahol vyšší počet bodov v teste všeobecných predpokladov, 

c) žiak s vyšším počtom bodov na PS zo Sj, 

d) žiak s vyšším počtom bodov na PS z M. 

Na základe tohto poradia bude prijatých 19 žiakov s najvyšším bodovým ohodnotením. 

 

Na písomnej prijímacej skúške môže žiak získať najviac 130 bodov. Písomné skúšky sú 45 

minútové. Žiak môže používať len písacie potreby.  

Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať na prijímacích skúškach vytvorené 

podmienky podľa stupňa ich zdravotného znevýhodnenia. 

 

Žiak splnil kritérium prijatia, ak úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky a získal taký 

celkový súčet bodov podľa týchto kritérií, že vo výsledkovej listine sa umiestnil na 1. až 19. 

mieste. Žiak nesplnil kritérium prijatia, ak sa v celkovom poradí vo výsledkovej listine 

umiestnil na 20. mieste alebo na mieste s vyšším poradovým číslom. 

 

Termíny podania prihlášky: 

- do 20. februára 2019 podá zákonný zástupca prihlášku na SŠ riaditeľovi ZŠ, do ktorej žiak 

chodí 

- do 28. februára 2019 riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ 

 

Riaditeľ školy najneskôr 27.3.2019 o 14,00 hod. zverejní vo vestibule školy výsledky 

prijímacích skúšok. 

 

Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.  Zápis 

prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy 

v termíne, ktorý oznámi škola v rozhodnutí o prijatí uchádzača o štúdium. Pri zápise je 

potrebné predložiť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a zápisný lístok, ktorý vydá 

základná škola. 

 

Ak zákonný zástupca nezapíše uchádzača prijatého na štúdium na gymnáziu v určenom 

termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, bude neplatné v zmysle § 68 

ods. 3 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto 

ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 

Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi 

jeho zákonný zástupca túto skutočnosť najneskôr v deň konania skúšok do 08,00 hod. 

a zároveň môže požiadať o umožnenie vykonať skúšku v náhradnom termíne s priložením 

potvrdenia o dôvode neúčasti. Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej skúšky 

najneskôr v poslednom augustovom týždni a v takom prípade rezervuje miesto v počte 

žiakov, ktorých prijíma do I. ročníka. 

 

Kritériá na prijatie uchádzačov na školský rok 2019/2020 boli prerokované a schválené na 

pedagogickej rade dňa 28.1.2019 a Radou školy. 

 

V Galante dňa 28.1.2019 

 

 

 

         PaedDr. Peter Černý 

              riaditeľ školy 

 


