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_____________________________________________________________________ 
 
 

Kritériá prijatia do prvého ro čníka osemročného štúdia (79 02J) 

pre školský rok 2017/2018 

 

 

 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 2017/2018 tieto kritériá: 

Počet tried v 1. ročníku: 1 

 
1.   O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa  
výsledkovej listiny. Prijatí budú žiaci podľa poradia na prijímacích skúškach.  
 

 

2.   Všetci prihlásení žiaci 5. ročníka ZŠ budú robiť písomné prijímacie skúšky.  
Výsledková listina uchádzačov o štúdium sa zostaví na základe súčtu bodov za: 
 

A, výsledky prijímacích skúšok z maďarského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a 
literatúry a z matematiky z učiva podľa platných osnov pre ZŠ – najviac 30 bodov  
 

- písomná časť zo slovenského jazyka a literatúry  max. 10 bodov 

- písomná časť z maďarského jazyka a literatúry  max. 10 bodov 

- písomná časť  z matematiky    max. 10 bodov 

 

B, Prospech žiakov na ZŠ – najviac 30 bodov 

Žiak za vysvedčenie zo základnej školy môže získať maximálne 30 bodov. Za koncoročné 
vysvedčenie z 4. ročníka 15 bodov, za polročné vysvedčenie z 5. ročníka tiež 15 bodov. 
Z tohto počtu budú body odpočítané podľa nasledovného: 
          za každú známku chválitebný (2)  1 bod 
          za dobrý (3)    2 body 
          za dostatočný (4)    3 body. 
 

 

 

 

Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej 
cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským 
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C, Za úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach 
 
Za úspešnosť v umeleckých, športových súťažiach, predmetových olympiádach v obvodnom 
resp. okresnom a vyšších kolách získa žiak body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu 
započítajú body len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže. 
 

umiestnenie okresné/obvodné krajské celoštátne 
1.miesto 0,4 0,7 1 

2.miesto 0,3 0,6 0,9 

3.miesto 0,2 0,5 0,8 

Úspešný riešiteľ 0,1 0,4 0,7 

 
Úspešnosť musí žiak preukázať originálom alebo fotokópiou diplomu organizátora súťaže 
najneskôr v deň  konania prijímacích skúšok do 8,00 hod. 
 

 

3. Individuálne integrovaní žiaci sa posudzujú individuálne na základe správy CPPPaP 

alebo CŠPP.  

 

 

Termín prijímacích skúšok: 1. kolo: 1. termín:  09. 05. 2017 o 8:00 hod 

       2. termín:  11. 05. 2017 o 8:00 hod 

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

Termín podania prihlášky na ZŠ: do 10. 04. 2017 

 

Kritériá prijatia boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 1. 2. 2017. 

 
 
 
 
Rimavská Sobota, 1. február 2017          Beáta Molnár 
            riaditeľka školy 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Felvételi kritériumok a nyolcosztályos  gimnázium (7902J)  
első osztályába a  2017/2018-as tanévre 

 
 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa T.t. 245/2008 számú törvénye (Közoktatási 
törvény), valamint kiegészítései és módosításai értelmében a 2017/2018-as tanévre szóló 
felvételi kritériumok a következők: 

Az osztályok száma az első évfolyamban:  1 

 

1.   A jelentkezők felvételéről az igazgató dönt a felvételi bizottság által összeállított 

eredménylista alapján. A diákok a felvételin elért eredmények alapján nyernek felvételt.  

 

 

2.   Minden ötödikes diák írásbeli felvételi vizsgát tesz. A felvételi vizsgán elérhető 

pontszám az alábbi részpontszámokból tevődik össze: 

 
A,  a felvételi vizsga eredményei magyar nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és irodalomból, 
matematikából – elérhető legmagasabb pontszám 30 pont 
 

- írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból  max. 10 pont 
- írásbeli felvételi szlovák nyelv és irodalomból  max. 10 pont 
- írásbeli felvételi matematikából    max. 10 pont 
 
 

B, A tanuló az alapiskolai bizonyítványaiért legfeljebb 30 pontot kaphat. A negyedikes év 
végi jegyeiért 15 pontot és az ötödikes  félévi jegyeiért szintén 15 pontot.  Ebből 
a pontszámból vonunk le pontokat az alábbi kulcs szerint: 
 

minden dicséretes (2) osztályzatért  1 pont  

 minden jó (3) osztályzatért   2 pont 

 minden elégséges (4) osztályzatért  3 pont 
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C, Versenyeredmények pontozása 
 
A tanulmányi versenyek, valamint a művészeti és sportversenyek résztvevői pontokat kapnak 
az alábbi táblázat alapján (minden egyes verseny esetében csak az elért legmagasabb 
helyezést számítjuk be). A versenyekért kapott összpontszám számítódik be a felvételi eljárás 
pontjaiba.  

Helyezés Járási/területi Kerületi Országos 
1.hely 0,4 0,7 1 

2. hely 0,3 0,6 0,9 

3. hely 0,2 0,5 0,8 

Eredményes megoldó 0,1 0,4 0,7 

 
A versenyek szervezői által kiállított oklevelet, vagy annak fénymásolatát kérjük legkésőbb 
a felvételi vizsga napján 8:00 óráig bemutatni. 
 

3. A megváltozott munkaképességű diákok jelentkezése külön elbírálás alá esik 

a CPPPaP vagy CŠPP által kiállított értékelés alapján.  

 

 

Jelentkezési határidő – alapiskola: 2017. április 10. 
 
A felvételi vizsga időpontja: 1. forduló: 1. időpont: 2017. május 9. 8:00 óra 
       2. időpont: 2017. május 11. 8:00 óra 
 
A felvételi vizsga helyszíne: Tompa Mihály Református Gimnázium, Daxner utca 42.,  

Rimaszombat 
 

A beiratkozás időpontjáról minden diákot értesítünk. 
 
A felvételi kritériumokat a nevelőtestület a 2017. február 1-jén tartott nevelési értekezletén 
jóváhagyta. 
 
 
 
Rimaszombat, 2017. február 1. 
 

        Molnár Beáta 
                   igazgató   
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_____________________________________________________________________ 
 
 

Kritériá prijatia do prvého ro čníka štvorročného štúdia (79 02J) 

pre školský rok 2017/2018 

 

 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 2017/2018 tieto kritériá: 

Počet tried v 1. ročníku: 1 

Počet žiakov:   26 

1.   O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa  
výsledkovej listiny. Prijatí budú žiaci umiestnení na 1. až 26. mieste.  
 

2.    Bez prijímacích skúšok budú prijatí  žiaci, ktorí dosiahli na celoslovenskom testovaní 
žiakov 9. ročníka (Testovanie 9) z maďarského jazyka a literatúry (vyučovací jazyk), zo 
slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z matematiky úspešnosť najmenej 90% z 
každého predmetu samostatne – čo preukážu potvrdením o dosiahnutých výsledkoch 
vydanom MŠVVaŠ SR. V zozname prijatých žiakov budú títo žiaci  automaticky zaradení od 
poradového čísla 1.   
 

3.   Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí nespĺňajú 2. bod týchto kritérií, budú robiť 
písomné prijímacie skúšky.  
 
 
4.   Výsledková listina uchádzačov o štúdium sa zostaví na základe súčtu bodov za: 
 
A, výsledky prijímacích skúšok z maďarského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a 
literatúry a z matematiky z učiva podľa platných osnov pre ZŠ – najviac 30 bodov  
 

- písomná časť zo slovenského jazyka a literatúry  max. 10 bodov 

- písomná časť z maďarského jazyka a literatúry  max. 10 bodov 

- písomná časť  z matematiky    max. 10 bodov 

 

B, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z MJL, SJSL a z 

MAT podľa tabuľky –  najviac 30 bodov  

Úspešnosť 100-91 % 90-81 % 80-71 % 70-61 % 60-51 % 50-0 %  
Body 10 8 6 4 2 0 
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C, Prospech na ZŠ – najviac 40 bodov 

Žiak, ktorého študijný priemer  na koncoročnom vysvedčení v ôsmom ročníku a na 
polročnom vysvedčení v deviatom ročníku nebol horší ako 1,80 získa 40 bodov. Ak má horší 
priemer ako 1,80, získa 20 bodov. 
 

D, Za úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach 
 
Za úspešnosť v súťažiach a predmetových olympiádach v obvodnom resp. okresnom  
a vyšších kolách získa žiak body podľa nasledovnej tabuľky, pričom sa mu započítajú body 
len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže: 
 

umiestnenie okresné/obvodné krajské celoštátne 
1.miesto 0,4 0,7 1 

2.miesto 0,3 0,6 0,9 

3.miesto 0,2 0,5 0,8 

Úspešný riešiteľ 0,1 0,4 0,7 

 
Úspešnosť musí žiak preukázať originálom alebo fotokópiou diplomu organizátora súťaže 
najneskôr v deň  konania prijímacích skúšok do 8,00 hod. 
 

5. Individuálne integrovaní žiaci sa posudzujú individuálne na základe správy CPPPaP 

alebo CŠPP.  

 

Žiak splnil kritérium prijatia, ak  úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky 
a získal taký celkový súčet bodov podľa týchto kritérií, že vo výsledkovej listine vyhotovenej 
z oboch skúšobných termínov prvého kola sa umiestnil na 1. až 26. mieste. Žiak nesplnil 
kritérium prijatia, ak sa v celkovom poradí vo výsledkovej listine umiestnil na 27. mieste, 
alebo na mieste s vyšším poradovým číslom. 

Termín prijímacích skúšok: 1. kolo: 1. termín:  09. 05. 2017 o 8:00 hod 

       2. termín:  11. 05. 2017 o 8:00 hod 

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

Termín podania prihlášky na ZŠ: do 10. 04. 2017 

 

Kritériá prijatia boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 1. 2. 2017. 

 
 
 
 
Rimavská Sobota, 1. februára 2017         Beáta Molnár 
            riaditeľka školy 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Felvételi kritériumok a négyosztályos  gimnázium (7902J)  
első osztályába a  2017/2018-as tanévre 

 

  A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa T.t. 245/2008 számú törvénye (Közoktatási 
törvény), valamint kiegészítései és módosításai értelmében a 2017/2018-as tanévre szóló 
felvételi kritériumok a következők. 

Az osztályok száma az első évfolyamban:  1 

Engedélyezett diáklétszám:     26 

1.   A jelentkezők felvételéről az igazgató dönt a felvételi bizottság által összeállított 
eredménylista alapján. Az 1-től 26-ik helyig rangsorolt diákok nyernek felvételt.  
 

2.    Felvételi vizsga nélkül nyer felvételt az a diák,  aki a kilencedikes diákok 
tudásszintfelmérésében (Testovanie 9) mindhárom tantárgyból tantárgyanként legalább 90%-
os eredményt ért el – amiről legkésőbb a felvételi vizsga napján 8:00 óráig bemutatja a SzK 
Iskolaügyi Minisztériuma (MŠVVaŠ SR) által kiállított igazolást. A felvételi vizsga nélkül 
felvett tanulók az eredménylista első helyeire kerülnek. 
 
3.   Minden kilencedikes diák, aki a jelen kritériumok 2. pontjában foglaltaknak nem felel 
meg, felvételi vizsgát tesz.  
 
 
4.   A tanulók pontozása a felvételi vizsgán  
 
A,  a felvételi vizsga eredményei magyar nyelv és irodalomból, szlovák nyelv és irodalomból, 
matematikából – elérhető legmagasabb pontszám 30 pont 
 

- írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból  max. 10 pont 
- írásbeli felvételi szlovák nyelv és irodalomból  max. 10 pont 
- írásbeli felvételi matematikából    max. 10 pont 

 

B, az alapiskolák kilencedikeseinek tudásszintfelmérésében (Testovanie 9) mindhárom 

tantárgyból a tanuló által tantárgyanként elért eredményeinek átszámítása az alábbi táblázat 

alapján történik -  elérhető legmagasabb pontszám 30 pont 

Elért 
eredmény 

100-91 % 90-81 % 80-71 % 70-61 % 60-51 % 50-0 %  

Pontszám 10 8 6 4 2 0 
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C. Azok a jelentkezők, akiknek tanulmányi átlaga a 8. osztály végén és a 9. évfolyamban 
félévkor legfeljebb 1,80 volt a bizonyítványaikért 40 pontot kapnak. Azok a jelentkezők, 
akiknek az átlaga rosszabb, mint 1,80, a bizonyítványaikért 20 pontot kapnak.  
 

D, Versenyeredmények pontozása 
 
A tanulmányi tantárgyi olimpiák eredményes megoldóinak, valamint a művészeti és 
sportversenyek résztvevőinek beszámított pontszámai (minden egyes verseny esetében csak 
az elért legmagasabb helyezésért számítjuk be a pontokat): 
 

Helyezés Járási/területi Kerületi Országos 
1.hely 0,4 0,7 1 

2. hely 0,3 0,6 0,9 

3. hely 0,2 0,5 0,8 

Eredményes megoldó 0,1 0,4 0,7 

 
A versenyek szervezői által kiállított oklevelet, vagy annak fénymásolatát kérjük legkésőbb 
a felvételi vizsga napján 8:00 óráig bemutatni. 
 

5. A megváltozott munkaképességű diákok jelentkezése külön elbírálás alá esik 

a CPPPaP vagy CŠPP által kiállított értékelés alapján.  

 

A diák felvételt nyert, amennyiben sikeresen megfelelt a felvételi vizsgán, s elért 
pontszámai alapján a felvételi eljárás első fordulójának  mindkét időpontjának összesített 
eredménylistáján az elsőtől huszonhatodik helyen végzett. A jelentkező nem nyer felvételt, ha 
az összesített eredménylista huszonhetedik vagy rosszabb helyén végzett. 

Jelentkezési határidő – alapiskola: 2017. április 10. 
 
A felvételi vizsga időpontja: 1. forduló: 1. időpont: 2017. május 9. 8:00 óra 
       2. időpont: 2017. május 11. 8:00 óra 
 
A felvételi vizsga helyszíne: Tompa Mihály Református Gimnázium, Daxner utca 42.,  

Rimaszombat 
 

A beiratkozás időpontjáról minden diákot értesítünk. 
 
A felvételi kritériumokat a nevelőtestület a 2017. február 1-jén tartott nevelési értekezletén 
jóváhagyta. 
 
 
 
Rimaszombat, 2017. február 1. 
 

       Molnár Beáta 
                   igazgató 


