Gymnázium J. A. Komenského – Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce

Kritériá pre úspešné vykonanie prijímacích skúšok na štúdium do 1. ročníka
v školskom roku 2021/2022
Študijné odbory: v školskom roku 2021/2022 otvárame:
- 1 triedu štvorročného
s počtom žiakov 12 + 3

štúdia so všeobecným zameraním s vyučovacím jazykom slovenským,

- 1 triedu štvorročného
s počtom žiakov 12 + 3

štúdia so všeobecným zameraním s vyučovacím jazykom maďarským,

Termíny prijímacích pohovorov:

3. mája 2021
10. mája 2021

Uchádzači prijímacie skúšky robia písomnou formou z predmetov
- maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a sl. literatúra a matematika – študijný odbor s VJM
- slovenský jazyk a literatúra, matematika – študijný odbor s VJS
okrem toho body získajú za prospech na základnej škole (koncoročný priemer v 8. ročníku a polročný
priemer v 9. ročníku) a za dosiahnuté úspechy na postupových súťažiach a olympiádach.
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacích skúšok určí s prihliadnutím na druh ich
zdravotného znevýhodnenia.
Žiak, resp. jeho zákonný zástupca je povinný spolu s prihláškou doručiť na strednú školu dokumentáciu
o zdravotnom znevýhodnení.
Max. počet bodov za písomné prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov:
trieda s VJM:
Maďarský jazyk a literatúra: 10
Slovenský jazyk a slovenská literatúra: 10
Matematika: 10
trieda s VJS:
Slovenský jazyk a literatúra : 15
Matematika: 15
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Na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné dosiahnuť minimálny počet bodov:
spolu 10 z profilových predmetov ( SJL, MJL, SJSL, MAT), pričom ani z jedného predmetu
nemôže mať 0 bodov.
Predpokladom prijatia uchádzača na vzdelávanie v našej škole je:
- splnenie podmienky prijímacieho konania,
- získanie nižšieho stredného vzdelania.
Podmienkou prijatia uchádzača je, že nie je žiakom inej strednej školy.
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V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú nasledovné kritériá v uvedenom poradí:
Zmenená pracovná schopnosť
Lepší priemer z povinných predmetov v 8. a 9. ročníku ZŠ
Vyšší počet bodov z PS – SJL, MJL
Ak sa žiak zo závažných dôvodov nedostaví na PS, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť
oznámiť najneskôr do 8,00 v deň konania PS riaditeľovi SŠ.
Riaditeľka školy v rozhodnutí o prijatí oznámi termín, miesto a spôsob zápisu.
Tešíme sa na spoluprácu!
Tel. 036/7711229
e-mail: skola@comgim.sk
www.comgim.sk
Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 boli
prerokované a prijaté dňa 28.01.2021 na zasadnutí pedagogickej rady školy.
V Želiezovciach 28.01.2021
Katarína Cserbová, v.r.,
riaditeľka školy

