
Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium  

v Rožňave 
 

Kritériá pre prijatie uchádzačov 
do 1. ročníka 5 - ročného bilingválneho štúdia  

v školskom roku 2017/2018 

 

Riaditeľ Gymnázia P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium v Rožňave v zmysle 

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

niektorých zákonov, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení zmien a doplnkov vyhlášky 

Ministerstva školstva SR č. 268/2011 Z. z. a podľa  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a po schválení pedagogickou radou dňa 25.1.2016 stanovuje tieto kritériá: 

 

Termín: Talentové skúšky sa uskutočnia 27. marec 2017 (pondelok). 

 

Počet prijatých žiakov: pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium – 30 

 

Talentovej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium. 

 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak 

navštevuje, do 28. februára 2017. 

 

Forma skúšky: Talentová skúška prebieha v slovenskom jazyku vo forme písomného testu 

na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu potrebného na 

zvládnutie bilingválneho vzdelávania. 

Talentová skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh. 

 

Bodové hodnotenie jednotlivých častí prijímacích skúšok: 

1.časť testu:  50 bodov 

2.časť testu:   100 bodov (50 bodov SJL, 50 bodov MAT) 

Spolu:    150 bodov 

 

Dĺžka skúšky: 1. časť testu – 60 minút 

    2. časť testu – 60 minút 

 

Poradie prijatých žiakov sa určí na základe súčtu bodov: 

1. za študijné výsledky zo ZŠ       max. 54 bodov 

2. za predmetové olympiády       max. 8 bodov 

 1.miesto – 8 b., 2.miesto – 6 b., 3.miesto – 4 b., úspešný riešiteľ – 2 b. 

Súčasne s prihláškou musia byť doložené kópie diplomov. Započítava sa jeden 

najlepší výsledok. 

3. za prijímacie skúšky       max. 150 bodov 

  

 



V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 

 znížená pracovná schopnosť – uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripoja 

k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor 

výchovy a vzdelávania) 

 vyšší počet bodov z prvej časti talentovej skúšky 

 vyšší počet bodov z druhej časti talentovej skúšky 

 lepší priemerný prospech v predmete anglický jazyk (posledné 2 roky štúdia) 

 vyšší počet bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach 

 žiak deviateho ročníka 

 

Žiak úspešne vykonal prijímacie skúšky, ak získal min. 102 bodov. 

 

Študijné výsledky zo ZŠ sú bodované nasledovne: 

Do úvahy sa berú známky za posledné dva ročníky štúdia na ZŠ ( 8. ročník 2.polrok, 9.ročník 

1.polrok, resp. 7.ročník 2.polrok a 8.ročník 1.polrok) 

 

Hodnotené predmety: 

-vyučovací jazyk, anglický jazyk, druhý cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, 

prírodopis, chémia, fyzika. 

 

Hodnotenie: výborný  3 b. za predmet 

Hodnotenie: chválitebný 2 b. za predmet 

Hodnotenie: dobrý  1 b. za predmet 

Hodnotenie: dostatočný 0 b. za predmet 

 

Zákonnému zástupcovi žiaka bude písomne oznámený kód, pod ktorým bude žiak počas 

prijímacích skúšok vedený. 

 

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa 

výsledkov prijímacieho konania, najneskôr v stredu 29. marca 2017. Rozhodnutie o prijatí 

(neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle správneho 

poriadku. 

 

Zápis žiaka na štúdium 

Zákonný zástupca žiaka vykoná zápis osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí 

v dňoch: 3.apríla 2017 (pondelok) a 4.apríla 2017 (utorok) v čase od 7.00 – 15.00 hod. 

 

 

Rožňava  26. január 2017      Mgr. Jozef Matis  

            riaditeľ školy 


