PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Organizácia prijímacieho konania na štúdium na stredné školy prebieha v zmysle
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov:

Prijímacie konanie na štúdium v študijnom odbore 79 02 J 74 gymnázium
– bilingválne štúdium:
Do 1. februára 2021 riaditeľka školy zverejní:


formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov
štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole (pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na
ich zdravotné znevýhodnenie),



jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky
prijatia na štúdium.

Do 20. februára 2021:


zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium, ktoré
vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi
základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením
pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený
odbor výchovy a vzdelávania).

Do 28. februára 2021:


riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu.

Od 15. marca do 30. apríla 2021:


v tomto období sa koná overovanie špeciálnych schopností a zručností uchádzača
o štúdium na strednej škole, konkrétny termín skúšok určí každá škola po dohode
so zriaďovateľom školy.

Prijímacie konanie na štúdium v študijnom odbore 79 02 J gymnázium:
Do 31. marca 2021 riaditeľka školy zverejní:


formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov
štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole (pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na
ich zdravotné znevýhodnenie),



jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na
štúdium.

Do 10. apríla 2021:


zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi
základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením
pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený
odbor výchovy a vzdelávania).

Do 20. apríla 2021:


riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu.

10. mája 2021 (pondelok):


1. termín prvého kola prijímacích skúšok.

13. mája 2021 (štvrtok):


2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

Do 6. júna 2021:


riaditeľka školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie
skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (druhé kolo prijímacích
skúšok).

Jún 2021:


termín druhého kola prijímacích skúšok, deň konania skúšky určí riaditeľka školy.

