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

 

Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia 7902J s VJM (štvorročný vzdelávací program) 

pre školský rok 2023/2024 

EDUID školy: 100006602 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve, podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. a po prerokovaní a 

odsúhlasení v PR stanovujem podmienky prijatia na štúdium pre školský rok 2023/2024 nasledovne: 

I. Uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 

dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na štúdium bez 

prijímacej skúšky a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku. 

II. Každý uchádzač, ktorý nespĺňa podmienku v bode I., bude zaradený do výsledkovej listiny 

prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za: 

1. výsledky prijímacej skúšky z maďarského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slov. literatúry 

a z matematiky:  

a) na prijímacej skúške môže žiak získať maximálne 30 bodov: 

- 10 bodov na písomnej skúške z maďarského jazyka a literatúry, ktorá bude trvať 45 minút; 

- 10 bodov na písomnej skúške zo slovenského jazyka a slov. literatúry, ktorá bude trvať 45 minút; 

- 10 bodov na písomnej skúške z matematiky, ktorá bude trvať 45 minút. 

 

2. priemer prospechu na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a priemer prospechu na polročnom 

vysvedčení v 9. ročníku ZŠ z predmetov: MJL, SJSL, MAT, ANJ – max. 20 bodov: 

 

Priemer Body 

1,00 – 1,5 10 

1,51 – 2,0 9 

2,01 – 2,5 8 

2,51 – 3,0 7 

3,01 - 6 

 



3. výsledky v Testovaní 9 z MJL, zo SJSL a z MAT, žiak môže získať maximálne 30 bodov, ako súčet 

výsledkov za jednotlivé predmety: 

 

Percentá Body 

100 - 90 10 

89 - 79 9 

78 - 68 8 

67 - 57 7 

56 - 46 6 

45 - 35 5 

34 - 24 4 

23 - 13 3 

12 - 2 2 

1 1 

 

4. umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach (doložené originálnym 

dokladom o umiestnení alebo kópiou potvrdenou riaditeľstvom školy, ktorú žiak 

navštevuje) sa hodnotí takto: 

Kolo 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

okresné 4 3 2 

krajské 7 6 5 

celoslovenské 10 9 8 

 

5. 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.  

 

Na základe týchto podmienok (I. + II.) bude vytvorené poradie. 

 



Pri rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa pomocných podmienok, ktoré budú aplikované v 

nasledovnom poradí: 

1. žiak má zníženú pracovnú schopnosť (doloženú rozhodnutím posudkového lekára); 

2. vyšší počet bodov z písomnej prijímacej skúšky z MJL, zo SJSL a z MAT; 

3. lepší priemerný prospech na sledovaných vysvedčeniach v predmetoch MJL, SJSL a MAT. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní, je 90. 

 

Na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné dosiahnuť minimálny počet bodov: spolu 10 

z profilových predmetov (MJL, SJSL, MAT), pričom ani z jedného predmetu nemôže mať 0 bodov. 

Záverečné ustanovenia: 

1. Prijímacia skúška sa uskutoční v termíne: 

prvý termín: 4. mája 2023 (štvrtok) 

druhý termín: 9. mája 2023 (utorok) 

2. Na prijímacích skúškach sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 

navštevujú 9. ročník ZŠ alebo aj starší žiaci a ktorí si v zákonom stanovenom termíne 

podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. 

3. Riaditeľka školy zverejní prijímacieho konania na webovej stránke školy www.comgim.sk podľa 

výsledkov prijímacieho konania dňa 19.5.2023. 

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom 

zoradených podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní a 

informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Zároveň v tomto termíne 

odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania.  

4. Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej 

škole nastúpenie na vzdelávanie prostredníctvom EduPage, alebo v listinnej podobe alebo osobne. 

Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.  

Ak prijatý uchádzač nezašle potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole do určeného termínu, škola ponúkne voľné 

miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa podmienok prijímacieho konania. 

5. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca 

uchádzača môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

6. V procese prijímacieho konania za účelom spracovania a oznamovania jeho výsledkov 

škola bude pracovať s týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko uchádzača, dátum 

a miesto jeho narodenia, rodné číslo, adresa, štátne občianstvo, vyučovací jazyk, 

zdravotná spôsobilosť, výchovno-vzdelávacie výsledky za určené klasifikačné obdobia, 



výsledky z hodnotených súťaží, meno a priezvisko zákonného zástupcu uchádzača, 

jeho adresa, mailová adresa a číslo telefónu. 

7. V prípade nenaplnenia počtu miest po prvom kole PS, druhé kolo sa uskutoční 20. júna 2023 za 

rovnakých podmienok prijatia na štúdium. 

 

Podmienky prijímacieho konania boli prerokované a odsúhlasené v pedagogickej rade dňa 15.11. 2022. 

 

V Želiezovciach 21.11.2022                                            Katarina Cserbová, riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Felvételi követelmények a gimnázium 1. évfolyamába a 2023/2024-es tanévben - 7902J – magyar 

oktatási nyelv, négyéves művelődési program 

EDUID: 100006602 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által kiadott törvénykönyvnek az 596/2003-as sz., oktatásügyi 

államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről, a 245/2008-as sz., a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyes törvények 

módosításáról és kiegészítéséről (közoktatási törvény), a 18/2018-as sz., személyes adatok védelméről, 

valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 

221/2019-es sz. törvénye értelmében a 2023/2024-es tanévben a gimnázium első évfolyamába 

jelentkezők számára az iskola igazgatósága a pedagógia tanács jóváhagyásával az alábbi felvételi 

kritériumokat határozta meg: 

I. Minden jelentkező, aki az alapiskolák kilencedikes osztályaira vonatkozó országos tesztelésen 

valamennyi tantárgyból legalább 90%-os sikerességet ért el, felvételi vizsga nélküli sikeres felvételt nyer, 

tehát a felvételi eljárásban megszerezhető maximális pontszámot kapja.   

II. Valamennyi jelentkező, aki nem tesz eleget az I. pontban foglaltaknak, a felvételi eljárás eredményeit 

tartalmazó listára kerül az alább pontösszesítés alapján: 

1. a felvételi vizsga végeredménye magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és szlovák 

irodalomból, valamint matematikából:  

a) a felvételi vizsgán a tanuló maximálisan, azaz legfeljebb 30 pontot kaphat: 

- 10 pontot a magyar nyelvből és irodalomból írandó írásbeli vizsgán, amelynek tartama 45 perc; 

- 10 pontot a szlovák nyelvből és szlovák irodalomból írandó írásbeli vizsgán, amelynek tartama 45 perc; 

- 10 pontot a matematikából írandó írásbeli vizsgán, amelynek tartama 45 perc. 

2. az alapiskola 8. osztályának év végi, ill. 9. osztályának félévi előmenetele magyar nyelvből és 

irodalomból, szlovák nyelvből és szlovák irodalomból, matematikából, valamint angol nyelvből – max. 

20 pont: 

Átlag Pontszám 

1,00 – 1,5 10 

1,51 – 2,0 9 

2,01 – 2,5 8 

2,51 – 3,0 7 

3,01 - 6 

 



3. a Tesztelés 9 (Monitor) eredményei magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és szlovák 

irodalomból, valamint matematikából, a tanuló maximálisan 30 pontot kaphat, azaz max. 10 pontot 

tantárgyanként: 

Százalékarány Pontszám 

100 - 90 10 

89 - 79 9 

78 - 68 8 

67 - 57 7 

56 - 46 6 

45 - 35 5 

34 - 24 4 

23 - 13 3 

12 - 2 2 

1 1 

 

4. tantárgyi olimpiászokon, ill. egyéb versenyeken elért helyezések (a helyezést tanúsító eredeti 

dokumentum ill. annak az iskola igazgatója által igazolt másolata) az alábbi módon értékelődnek: 

Forduló 1. hely 2. hely 3. hely 

járási 4 3 2 

kerületi 7 6 5 

országos 10 9 8 

 

5. az egészségügyi problémákból adódóan hátrányos helyzetű tanulók esetében a felvételi vizsgák 

formája az egészségkárosodás mértékének függvénye lesz. A tanuló, ill. annak törvényes képviselője 

köteles továbbítani a középiskolára az egészségkárosodásról szóló dokumentumot is.   

Ezen feltételek (I. + II.) alapján állapítjuk meg a végső sorrendet.  

Pontegyenlőség esetén a tanulók sorrendjét ún. segédfeltételek határozzák meg, amelyek az alábbi 

sorrend szerint lépnek érvénybe: 

1. a tanuló csökkentett munkavégzéssel rendelkezik, amit az ezt igazoló orvosi dokumentum is 

alátámaszt; 

2. a magyar nyelvből és irodalomból, szlovák nyelvből és szlovák irodalomból, valamint matematikából 

megírt írásbeli vizsgán elért magasabb pontszám; 



3. jobb előmenetel a feltüntetett alapiskolás bizonyítványokon magyar nyelvből és irodalomból, szlovák 

nyelvből és szlovák irodalomból, valamint matematikából. 

 A jelentkező által a felvételi eljárás során megszerezhető maximális pontszám 90. 

A sikeres felvételi vizsgához a minimális pontszám elérése szükséges: az előírt tantárgyakból összesen 

10 pont (magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, matematika), miközben 

egyetlen tantárgyból sem lehet 0 pontja. 

Záró rendelkezések: 

1. A felvételi eljárás a gimnázium első évfolyamába két időpontban zajlik: 

1. időpont: 2023. május 4. (csütörtök) 

2. időpont: 2023. május 9. (kedd) 

2. A felvételi vizsgán azon tanulók vehetnek részt, akik a 2022/2023-as tanévben az alapiskolák 9. 

évfolyamát látogatják, ill. idősebb tanulók is, s akik a törvény által meghatározott időben elküldték a 

helyesen kitöltött felvételi lapot a középiskolára.  

3. Az iskola igazgatója az eredményeket az iskola honlapján hozza nyilvánosságra (www.comgim.sk) 

a 2023. 5. 19-én. 

A lista tartalmazza a már előre kódszámmal ellátott jelentkezők névjegyzékét olyan sorrendbe állítva, 

amelyet a felvételi eljárás végső pontösszesítése határozott meg, valamint azt az információt, hogy az 

adott tanuló sikeres felvételi vizsgát tett-e vagy sem. Ugyanakkor ebben az időpontban a felvételi eljárás 

eredményeinek értelmében elküldi a jelentkezőnek a sikeres, ill. sikertelen felvételről szóló határozatot 

is.    

4. A törvényes képviselő legkésőbb 2023. május 24-ig (23.59 óráig) a középiskolának is megerősíti 

a belépés tényét vagy írásban az EduPage-en, vagy írásos dokumentum küldésének formájában, vagy 

személyesen. A jelentkezési lapon lévő összes többi felvételről szóló döntés érvényét veszti. A tanuló 

iskolába történő belépéséről, ill. be nem lépéséről szóló igazolás mintája az 1-es számú mellékletben 

található. Ha a felvételt nyert jelentkező nem küldi el a középiskolának az iskolába történő belépésről, ill. 

be nem lépésről szóló igazolást a kijelölt időpontig, az iskola a felvételi eljárás feltételei alapján szabad 

helyet biztosít a soron következő jelentkezőnek. 

5. A felvételt nem nyert tanulók törvényes képviselője az iskola igazgatónőjének döntése ellen 

a határozat kézbesítése utáni 5 napig fellebbezhet. 

6. A felvételi eljárás során az eredmények feldolgozása és kihirdetése céljából az iskola az alábbi 

személyi adatokat használja fel: a jelentkező család- és utóneve, születésének helye és ideje, születési 

szám, lakcím, állampolgárság, tanítási nyelv, egészségügyi állapot, iskolai előmenetel a meghatározott 

tanévekben, az értékelt versenyeken elért eredmények, a jelentkező törvényes képviselőjének család- és 

utóneve, annak lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. 

7. Betöltetlen helyek esetén a felvételi vizsgák második fordulójára 2023. június 20-án kerül sor, azonos 

feltételek mellett.  

A felvételi eljárás feltételeit a pedagógiai tanács 2022.11.15-én megvitatta és jóváhagyta.  

http://www.comgim.sk/


 

Zselíz, 2022.11.21.                                             Cserba Katalin, a gimnázium igazgatónője 

 


