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_____________________________________________________________________ 

 

 

Kritéria prijatia do prvého ročníka štvorročného štúdia (79 02J) 

pre školský rok 2024/2025 

 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovujem pre prijímanie na štúdium pre školský 

rok 2024/2025 tieto kritériá: 

V školskom roku 2024/2025 škola otvára: 

Počet tried v 1. ročníku štvorročného štúdia: 1 

Počet žiakov:      určí BBSK 

1. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorí riadne vyplnené 

prihlášky na štúdium na strednej škole doručia na gymnázium do 20. marca 2024. 

  

2. Prihláška sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného 

ministerstvom školstva. Pre štúdium na gymnáziu sa nevyžaduje overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje ani 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.  

Žiaci, ktorí sú členmi cirkevného zboru, môžu priložiť k prihláške na strednú školu aj 

odporúčanie duchovného zboru alebo kňaza. 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie 

vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený odbor vzdelávania. 

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na 

vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a 

prevencie nie staršiu ako dva roky. 

 

3. Termín prijímacích skúšok určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(ministerstvo školstva). 

Miesto konania prijímacích skúšok: budova gymnázia, Daxnerova 42, Rimavská 

Sobota.  
 

4. O prijatí žiaka alebo o neprijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na základe 

výsledkov prijímacieho konania v deň, ktorý určí ministerstvo školstva.  

 

5. Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak v externom testovaní T9 dosiahol 

úspešnosť najmenej 90 % v každom vyučovacom predmete samostatne. 

 

Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej 

cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským 

Tompa Mihály Református Gimnázium 
Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 00421-47-56 21 511, 56 33 578 

e-mail: tmrg@reformata.sk, web:www.tmrg.sk 
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6. Výsledková listina uchádzačov o štúdium sa zostaví na základe súčtu bodov za: 

 

6.1 Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 

známky 5-nedostatočný nasledovne: 

 

Tri povinné predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3. (4-x).(4-x), kde x je známka. 

 maďarský jazyk a literatúra 

 slovenský jazyk a slovenská literatúra 

 matematika 

 

Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x).(4-x), kde x je známka. 

 anglický jazyk 

 dejepis 

 

Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = (4-x).(4-x), kde x je známka. 

 biológia 

 fyzika  

 chémia 

 geografia 

Za študijné výsledky je možné získať najviac 306 bodov. 

 

6.2 Prospech 

Ak žiak dosiahol v 5., 6. a 7. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. Za prospech je 

možné získať najviac 15 bodov. 

 

6.3 Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška sa koná z maďarského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka 

a slovenskej literatúry a z matematiky z učiva platných osnov pre ZŠ. Pozostáva z  

- písomnej časti z maďarského jazyka a literatúry, 

- písomnej časti zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, 

- písomnej časti z matematiky. 

Z každej časti možno získať najviac 100 bodov, teda spolu 300 bodov.    

Uchádzač je úspešný, ak získa najmenej 33 bodov z predmetov maďarský jazyk a 

literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra a 25 bodov z predmetu 

matematika. 

 

6.4 Výsledky žiaka na Testovaní 9  Výsledky, ktoré žiak dosiahne v percentách 

prepíšeme na body. Napríklad ak z matematiky dosiahne 62 %, bude mu pridelených 

62 bodov. Žiak takto môže získať v každom predmete, v ktorom sa píše Testovanie 9 

najviac 100 bodov, spolu 300. 
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6.5 Ďalšie kritériá  

Predmetové olympiády a súťaže: 

Za úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach v 6.-9. ročníku získa žiak 

body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa započítajú body len za najlepšie 

umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže: 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto úspešný riešiteľ 

okresné kolo 20 15 10 5 

krajské kolo 35 30 25 20 

celoštátne kolo 50 45 40 35 

Za úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach je možné získať najviac 100 bodov. 

 

Športové súťaže: 

Body za športové súťaže sa započítavajú podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa 

započítajú body len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže:  

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

okresné kolo 10 - - 

krajské kolo 25 20 15 

celoštátne kolo  40 35 30 

Za úspešnosť v športových súťažiach je možné získať najviac 100 bodov. 

 

Umelecký výkon: 

Body za umelecké súťaže sa započítavajú podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa 

započítajú body len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže: 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

okresné kolo 10 (zlaté pásmo) - - 

krajské kolo 25 20 15 

celoštátne kolo  40 35 30 

Za úspešnosť v športových súťažiach je možné získať najviac 100 bodov. 

 

Kópie diplomov alebo výsledkových listín preukazujúce poradie žiaka prosíme zaslať spolu 

s prihláškou poštou alebo elektronicky. 

 

Odporúčanie duchovného alebo kňaza 

Uchádzačom, ktorí predložia odporúčanie duchovného alebo kňaza, sa pripočíta k celkovému 

počtu 20 bodov.  

 

7. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma a rozsah prijímacej skúšky určí 

s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporúčania CPPPaP 

alebo CŠPP.   

 

8. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za bod 6.5. Ďalšie kritériá, 
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c) dosiahol väčší počet z profilových predmetov školy. 

 

9. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2024/2025, príslušné kritérium sa 

nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

10. Na základe bodov získaných počas prijímacieho konania sa vytvorí poradie 

uchádzačov. Na začiatku výsledkovej listiny budú zapísaní uchádzači prijatí bez 

prijímacej skúšky. Žiak splnil kritérium prijatia, ak úspešne vykonal písomné 

prijímacie skúšky v prijímacom konaní a získal taký celkový súčet bodov podľa týchto 

kritérií, že vo výsledkovej listine prvého kola sa umiestnil nanajvýš na mieste, ktoré 

zodpovedá počtu prijateľných žiakov. 

11. 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. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže 

zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný 

termín najneskôr na posledný augustový týždeň. 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. 

12.  Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka nahradené 

číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania. 

13. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle gymnázia a na 

výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom 

ministerstvom školstva.   

14. Zákonný zástupca uchádzača do troch pracovných dní doručí strednej škole, do ktorej 

bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo 

potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka 

alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu, poštou alebo osobne na adresu strednej školy. Rozhodujúci 

je dátum doručenia strednej škole. 

15. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý, môže podať odvolanie proti tomuto 

rozhodnutiu do 5 dní.  

16. Riaditeľka gymnázia môže vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený 

počet miest na termín, ktorý určí ministerstvo školstva.  

Kritériá prijatia boli prerokované v pedagogickej rade dňa 23. 11. 2022. 

 

Rimavská Sobota, 23. 11. 2022         

Beáta Molnár 

                  riaditeľka školy 


