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Kritériá pre prijatie žiakov do I. ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2022/2023  
 

     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) určujem kritériá prijatia na štúdium na Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím 

jazykom maďarským v Galante nasledovne:  

 

            1.)  Pre školský rok 2022/2023 prijmeme 17 žiakov do jednej triedy 8-ročného štúdia. Prijatie 

uchádzačov si vyžaduje vykonanie písomnej prijímacej skúšky, ktorá sa uskutoční  2. a 9. mája 2022. 

             2.) Písomná prijímacia skúška pozostáva z troch písomných testov z predmetov maďarský 

jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slov. literatúra a matematika. Časový limit na vypracovanie 

jedného testu je 45 minút, a teda čistý čas prijímacej skúšky je 135 minút. Medzi jednotlivými testami 

bude uchádzačom poskytnutá 10 minútová prestávka na regeneráciu. 

             3.) Ak zákonný zástupca vopred doloží potvrdenie príslušného CPPPP o individuálnej 

integrácii a potrebe navýšenia časovej dotácie na vypracovanie testu, bude to žiakovi umožnené 

v súlade s jeho individuálnymi potrebami. Ak pôjde o hendikepovaného žiaka so ZPS a jeho zákonný 

zástupca vopred požiada o špeciálne úpravy a pracovné pomôcky, bude to uchádzačovi zabezpečené. 

Prednostne prijmeme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí 

rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

            4.) Požiadavky na vedomosti z daných predmetov obsahujú učivo, ktoré je v súlade so 

štandardmi štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole do I. polroka 5. 

ročníka  ZŠ. 

 

            5.)  Každý žiak získava bodové ohodnotenie: 

a.) za prijímacie skúšky  

Žiaci robia prijímacie skúšky z nasledovných predmetov ( s uvedeným  maximálnym počtom bodov): 

Maďarský jazyk                            –  max. počet dosiahnuteľných bodov 30 

Slovenský jazyk a slov. literatúra -  max. počet dosiahnuteľných bodov  30 

Matematika                                   -  max. počet dosiahnuteľných bodov  30 

 

b.)  za prospech na základnej škole: 
Do úvahy sa berú  známky polročné z 5. ročníka  ZŠ z týchto predmetov: maďarský jazyk, slov. jazyk 

a slov. literatúra, matematika, dejepis, biológia 

  

Žiak získava bodové ohodnotenie takto: 

Súčet známok     5      6      7        8       9      10     11    12    13    14     15    16        atď. 

Počet bodov       40     37    34     31     28      25    22    19    16    13     10     7 

                                                     

c.) za výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach a súťažiach:   

Do úvahy sa berú výsledky dosiahnuté v školskom roku    2019/20,  2020/21 a 2021/22 v okresnom 

kole (alebo v regionálnom kole, ktoré sú na úrovni okresného kola), krajskom a celoslovenskom kole. 

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

alebo kópiu potvrdenú riaditeľom základnej školy predloží zákonný zástupca najneskôr  do termínu 

prijímacích skúšok.  
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Spôsob bodovania: 

 

Umiestnenie Celoslovenské kolo Krajské kolo  Okresné kolo 

1. miesto 50 bodov 30 bodov 20 bodov 

2. miesto 40 bodov 20 bodov 10 bodov 

3. miesto 30 bodov 10 bodov   5 bodov 

 

Celkové hodnotenie 

Na základe uvedených kritérií sa vyhotoví poradie uchádzačov podľa klesajúceho bodového zisku. 

Na základe tohto poradia bude prijatých 17 žiakov s najvyšším bodovým ohodnotením. V prípade 

dosiahnutia rovnakého počtu bodov bude uprednostnený:  

1) lepšie hodnotenie na prijímacích skúškach z matematiky 

2) lepšie hodnotenie na prijímacích skúškach z maďarského jazyka a literatúry 

3) lepšie hodnotenie na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a slov. literatúry 

 

 

Ďalšie informácie: Poradie kódovaných uchádzačov bude zverejnené vo vývesnej tabuli vo vchode 

gymnázia a na webovej stránky školy dňa 18.5.2022.  Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 23. mája 2022; 

potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu 

strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej 

škole. 

 

    Kritériá na prijatie uchádzačov na školský rok 2022/23 boli prerokované a schválené na 

pedagogickej rade dňa 25. 02. 2022. 

 

 

 

 

V Galante dňa 25.02.2022                                               Mgr. János Marsall, riaditeľ školy 
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A nyolcéves gimnázium I. osztályába való felvétel kritériumai a 2022/23-as tanévre 

 

      Az SZK NT 2008/245-ös számú, oktatási törvényének, valamint a 2003/596-os, illetve az  

1967/71-es sz. törvények értelmében a 2022/2023-as tanévre a galántai Kodály Zoltán Gimnáziumban 

az alábbi kritériumok alapján kerül sor a tanulók felvételére: 

 

1.) A 2022/2023-as tanévre 17 tanulót veszünk fel a nyolcéves gimnázium 1 osztályába.  

Az iskolánkra jelentkezők írásbeli felvételi vizsgán vesznek részt. A felvételi vizsga időpontja: 2022. 

május 2. és 9.  
2.) Az írásbeli felvételi 3 részből áll: magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom és 

matematika. Mindhárom tárgy felvételi írásbelijére egymást követően egyazon napon kerül sor. A 

tesztek kidolgozására egyenként 45 perc áll a felvételizők rendelkezésére, tehát összesen 135 perc. A 

tesztlapok kitöltése között 10 perces szünetek lesznek. 

3.) Amennyiben a jelentkező törvényes képviselője a felvételi eljárás előtt csatolja az illetékes 

pedagógiai-pszichológiai tanácsadó és prevenciós központ által a sajátos nevelési igényű tanuló 

integrálását igazoló megfelelő szakértői véleményt, az iskola az ebben leírtak szerint jár el, megadva a 

szükséges időhosszabítást is. Csökkent munkaképességű diák felvételije során, ha a törvényes 

képviselő előre jelzi, a speciális feltételeket biztosítjuk. A felvételi besorolásban azonos összpontszám 

esetében a csökkent munkaképességű diák előnyben részesül. 

4.) A tudásszint felmérését szolgáló elvárások az adott tantárgyak törzsanyagára épülnek, amelyek 

összhangban vannak az Állami művelődési program alapiskolákra vonatkozó tartalmával a 5. évfolyam 

I. félévéig. 

5.) Minden tanuló pontszámot kap:   

 

a/ felvételi vizsga eredményeire: 

Felvételi vizsgát a következő tantárgyakból tartunk a maximálisan elérhető pontszámokkal feltüntetve: 

Magyar nyelv                            –  max. pontszám  30 

Szlovák nyelv és szlovák irod. –   max. pontszám 30 

Matematika                               -   max. pontszám 30 

 

b/ az alapiskolában elért eredményei szerint: 

 A pontozáskor a 5. évfolyam első félévében elért érdemjegyeket vesszük figyelembe a következő  

tantárgyakból: magyar nyelv, szlovák nyelv és szlovák irodalom, matematika,  

                        történelem, biológia 

  

A tanuló a következőképpen kap pontokat: 

A jegyek összege:   5     6     7       8      9      10      11    12     13    stb. 

Pontszám:              40   37    34    31    28     25      22    19     15 

 

c/   A tantárgyi versenyeken elért eredmények alapján: 

 Az értékelt időszak: a 2019/20-as a 2020/21-es és a 2021/22-es iskolaévekben a járási (illetve az ennek 

megfelelő regionális), a kerületi és az országos fordulókban elért legjobb eredményt pontozzuk. A 

versenyen kapott elismerő oklevelet, illetve ennek az iskolaigazgató által hitelesített másolatát a 

gyermek törvényes képviselője a jelentkezési ívvel együtt vagy a felvételi időpontjáig juttatja el a 

gimnázium titkárságára.  
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A pontozás módja:  

 

Helyezés      Országos forduló      Kerületi forduló  Járási forduló 

1. hely   50 pont  30 pont    20 pont 

2. hely   40 pont  20 pont    10 pont 

3. hely   30 pont  10 pont      5 pont 

 

Összesített értékelés: 

A tanulók sorrendjét a 3 kritérium összesített pontszáma határozza meg. Felvételt azok a tanulók 

nyernek, akik ebben a sorrendben az 1-17. helyet foglalják el. Azonos pontszám esetén a végső 

sorrendről az alábbi kritériumok döntenek: 

           1. jobb értékelés matematikából a felvételi vizsgán 

           2. jobb értékelés magyar nyelvből és irodalomból a felvételi vizsgán 

           3. jobb értékelés szlovák nyelvből és szlovák irodalomból 

 

 

További információk:  

A felvételt nyert kódolt diákok sorrendjét az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán és az iskola 

honlapján 2022.május 18-án hozzuk nyilvánosságra. 2022.május 23-ig kell a felvételt nyert felvételiző 

jogi képviselőjének tájékoztatniuk iskolánkat, hogy beiratkoznak-e. Ha a felvételt nyert diák jogi 

képviselője arról értesíti iskolánk igazgatóságát, hogy gyermeke nem a Kodály Zoltán Gimnáziumban 

folytatja tanulmányait, a felvételről szóló igazgatói rendelet érvényét veszti. 

 

     A felvételi kritérium feltételeit iskolánk pedagógus-tanácsa 2022. február 25-én tárgyalta és hagyta 

jóvá. 

 

 

 

Galántán, 2022. február 25-én                                                          Mgr. Marsall János 

                                                                                                         az iskola igazgatója 

 

 

mailto:kodaly@gymmadga.edu.sk

