
 

 

 

Prihláška 
na prijímacie pohovory do interaktívnej triedy so zameraním na  informatiku a matematiku 

pre školský rok 2015/2016 - budúci 5. ročník 

 

 

Meno a priezvisko žiaka: ........................................................................................................................................... 
 

Trieda, škola žiaka: ................................................................................................................................................... 
 

Bydlisko žiaka (kontaktná adresa): ............................................................................................................................ 
 

Telefónne číslo (mobil): ............................................................................................................................................ 
 

1. Známky na vysvedčení: 

 
3.ročník 4. ročník 

I. polrok II. polrok I. polrok 

Slovenský jazyk    

Anglický jazyk    

Matematika    

Prírodoveda    

 

2. Úspechy v matematických súťažiach  

 3.ročník 4.ročník 

Pytagoriáda- umiestnenie v školskom kole   

Pytagoriáda- umiestnenie v obvodnom kole   

Klokan – uviesť percento úspešnosti doložiť 

diplom  
  

 

 

3. Hodnotenie triedneho učiteľa, vyberte najvhodnejšiu charakteristiku žiaka 

 

6b – žiak má z matematiky jednotku, je bystrý, šikovný, tvorivý, samostatný pri numerickom počítaní, dokáže 

sám riešiť slovné a logické úlohy, úspešne sa zapája do matematických súťaží 

5b – žiak má z matematiky jednotku, je bystrý, šikovný, tvorivý, samostatný pri numerickom počítaní, dokáže 

sám riešiť slovné a logické úlohy, neúspešne sa zapája do matematických súťaží 

4b – žiak má z matematiky jednotku, je bystrý, šikovný, tvorivý, samostatný pri numerickom počítaní, dokáže 

sám riešiť slovné a logické úlohy, nezapája sa do matematických súťaží 

3b – žiak má z matematiky jednotku alebo dvojku, je bystrý, šikovný, samostatný pri numerickom počítaní, väč-

šinou nedokáže sám riešiť logické úlohy, v slovných úlohách robí občas chyby 

2b – žiak má dvojku z matematiky, je bystrý, šikovný, samostatný pri numerickom počítaní, nedokáže sám riešiť 

logické úlohy, v slovných úlohách zvyčajne robí chyby 

1b – žiak má dvojku z matematiky, je bystrý, šikovný, samostatný pri numerickom počítaní, často robí chyby, 

má problémy so slovnými úlohami 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Ďalšie informácie o záujmoch žiaka, prípadne iné matematické súťaže (rodič): 
 

............................................................................................................................. ....................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

Vyplnený dotazník odovzdajte  pred prijímacími pohovormi vedeniu ZŠ Kežmarská 30 

 

V Košiciach dňa: ......................... 

 

 

................................................................   ................................................................  

            podpis triedneho učiteľa          podpis rodiča 

 

 

 

 

PROSÍM NEVYPLŇOVAŤ 

 

 

Kritériá pre prijatie: 
 

známky na vysvedčení – za každú jednotku 2 body ............................................................. (24 bodov) 

úspechy v súťažiach – spolu: ................................................................................................ ( 16 bodov) 

odporučenie triedneho učiteľa: ............................................................................................. (   6 bodov) 

                                                                                                       46b=100% vstupné  hodnotenie žiaka 

Záverečné testovanie žiakov 4. ročníka z matematiky: ...............................................................% úspešnosť  

Záverečné testovanie žiakov 4. ročníka zo slovenského jazyka: ............................................... % úspešnosť  

Záverečné testovanie žiakov 4. ročníka z anglického jazyka: ................................................... % úspešnosť  

Talentová písomná práca z matematiky: .................................................................................... % úspešnosť  

Výsledná  %   úspešnosť: .............................................................................................................. 

 

 

Hodnotenie súťaží: 

Pytagoriáda – úspešnosť v školskom kole – 1 bod 

Pytagoriáda – obvodné kolo 1. miesto – 4 body, 2. miesto – 3 body,  3. miesto – 2 body,  úspešný na ďalších 

miestach – 1 bod 

Klokan – nad 90% - 3 body,  nad 80% - 2 body,  menej – 1 bod 

 


