
 

Gymnázium Martina Kukučína REVÚCA 
 

Clementisova 1166, 050 01 Revúca 

 

Kritériá 
pre prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného štúdia 

v školskom roku 2018/2019 
 

Prijímacie konanie sa koná v zmysle  zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Študijný odbor: 7902 J gymnázium 

1.    Počet tried prímy:                                                                                       1 

2. Maximálny počet žiakov, ktorých možno do prímy prijať :                      22 

3.   Prijímacie skúšky pozostávajú: 

- z písomnej skúšky zo slovenského jazyka   

- z písomnej skúšky z matematiky 

4.   Termín prijímacích skúšok:           14. mája 2018 o 800  hod.  (utorok) 

 17. mája 2018 o 800  hod.  (štvrtok)  

5.  Obsah a rozsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky je určený 

vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej 

škole pre 1. – 5. ročník. 

 

          Kritériá pre prijatie do prvého ročníka osemročného štúdia na základe úspešnosti po absolvovaní  

prijímacích  skúšok zo slovenského jazyka a z matematiky: 

       

výsledky prijímacích skúšok: 

 zo slovenského jazyka  50 bodov, 

                                              z matematiky 50 bodov,    

       spolu:                   100 bodov. 

Za úspešne vykonanú skúšku  sa bude považovať získanie minimálne 15 bodov  z celkového  

počtu bodov za každý predmet. 

 

Na základe výsledkov prijímacích skúšok sa urobí poradie a tí, ktorí sa umiestnia do 22. miesta, 

budú prijatí. 

Ak sa žiak, ktorý je prijatý na základe umiestnenia, nezúčastní zápisu, alebo zruší zápis na tunajšej 

škole, bude prijatý ďalší žiak v poradí a bude mu doručené rozhodnutie o prijatí. V tomto prípade je 

žiak povinný do troch dní doručiť na sekretariát školy zápisný lístok a zapísať sa na štúdium do školy.    

V prípade rovností  bodov na 22. mieste bude uprednostnený uchádzač so ZPS, resp.  rozhodne 

o prijatí žiaka: 

- lepší výsledok z PS z matematiky, 

- lepší prospech na ZŠ, 

- lepší prospech z matematiky a slovenského jazyka, 

- lepší prospech z matematiky 

- žiaka určí los 

 

Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok, bude zverejnené najneskôr 6. júna 2018. 

 

 V Revúcej 15. marca 2018                                                

 

 

     Mgr.  Igor BARAN 

                       riaditeľ školy  


