Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, 811 07 Bratislava

tel./fax: (+421 2) 577 898 11

vedenie@vazka.sk
www.vazka.sk

Vážení rodičia,
v tomto období by ste mali dostať od nás pozvánky poštou, kde pozývame Vaše dieťa na
prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
V prípade, že ste pozvánku do 9.5.2019 nedostali pošlite nám mailom danú informáciu
vedenie@vazka.sk a my Vám pošleme pozvánku následne mailom. Pozvánka je pre Vás dôležitá
z dôvodu, že na nej máte uvedený kód, pod ktorým budú zverejnené výsledky Vášho dieťaťa
najneskôr do troch pracovných dní po 2. termíne prijímacích skúšok.
Žiaci sa na prijímaciu skúšku dostavia:

1. termín: 13.5.2019 o 7:55 hod.

2. termín 16.5.2019 o 7:55 hod.

Organizácia dňa prijímacích skúšok je rovnaká v oboch termínoch. Termín nemá vplyv na
výsledok (šancu na prijatie).

Príma + 1. ročník
7:55
7:55
8:00 – 8:15
8:15 – 9:15
9:15 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 10:45
10:30
11:00

otvorenie školy, všetci žiaci aj rodičia počkajú vo vestibule
privítanie riaditeľkou školy, následne presun do tried
organizačné pokyny k testovaniu zo SJL

Test zo slovenského jazyka a literatúry
prestávka
organizačné pokyny k testovaniu zo MAT

Test z matematiky
otvorenie budovy školy pre rodičov, rodičia čakajú vo
vestibule
školu opustia všetci žiaci aj rodičia

Na prijímaciu skúšku musia všetci priniesť vyplnenú návratku, ktorú ste dostali spolu
s pozvánkou. Kto nemá aktívnu elektronickú schránku (to nie je mailová schránka) dostane
rozhodnutie v papierovej forme poštou.
Počas prijímacej skúšky do prímy 8-ročného gymnázia sa môžu používať len písacie potreby modré alebo čierne pero. Zakázané sú kalkulačky (t.j. hardvér aj softvér) a tabuľky.
Počas prijímacej skúšky do prváckych tried 4-ročného gymnázia sa môžu používať len písacie
potreby - modré alebo čierne pero, kalkulačka a rysovacie potreby. Zakázané sú tabuľky
a grafická kalkulačka.

V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci prezúvali. Malé občerstvenie si žiaci
prinesú (nie je nutnosť).
Rodičia musia o 8:00 hod. opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení prijímacích
testov o cca 10:45 hod. Škola sa opäť otvorí o 10:30 hod.
Mobilný telefón musí byť počas skúšky v taške s vypnutým zvonením.

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.
riaditeľka školy

