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Prijímačky 

V budúcom školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť: 

Osemročné štúdium: 1 trieda ( Príma – 26 žiakov) 
Štvorročné štúdium: 3 triedy – 83 žiakov (I.B – 28 žiakov, I.C – 28 žiakov, I.D – 27 žiakov) 

Podanie prihlášky: 

• do 10.4.2019 na základnú školu, ktorú navštevujete Vaše diaťa, 
• do 15.4.2019 poštou priamo na našu školu. 

Termíny prijímacích skúšok: 

1. termín – 13. mája 2019 
2. termín – 16. mája 2019 

Oba termíny sú rovnocenné. Výsledný zoznam prijatých žiakov bude zverejnený až po 2. termíne 
v jednej tabuľke. Každý žiak a žiačka si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole. 

Samotnú prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole. Prihlášku vyplníte nasledovne: 

16. Kód školy: 017337046 
17. Názov školy: Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 
18. Kód odboru: 7902J00 
19. Názov odboru: gymnázium  
20. Termín skúšky: 1 alebo 2  
21. Vyučovací jazyk: 200 
22. Športová trieda: 0 
23. Internát: 0 

V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás 
vedeli v prípade potreby kontaktovať. 

Vaša základná škola nám následne vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a 
pozvánku na prijímačky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom 
prijímacích skúšok. V prípade, že sa zo závažných dôvodov skúšok nebude môcť zúčastniť, je 
potrebné nás urýchlene kontaktovať. 

Tí z vás, ktorí sa hlásite na štvorročné štúdium a v Testovaní 9 dosiahnete najmenej 90% bodov 
súčasne v oboch predmetoch, obdržíte rozhodnutie riaditeľky o prijatí ešte pred konaním 
prijímacích skúšok. (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.). 

 

 



V deň prijímacieho konania nie je potrebné, aby sa žiaci a žiačky prezúvali. 

Malé občerstvenie si žiaci a žiačky prinesú (nie je nutnosť). 

Rodičia musia po začiatku testov opustiť budovu školy. S deťmi sa stretnú až po skončení 
prijímacích testov. 

Ak má žiak/žiačka mobil, musí ho mať v taške s vypnutým zvonením.  

 
Dovoľujeme si požiadať zákonných zástupcov uchádzačov, aby informovali čo najskôr vedenie 
školy v prípade, že sa žiak nemôže zo zdravotných dôvodov zúčastniť prijímacích skúšok. 
Adresa: vedenie@vazka.sk alebo na tel. č. 02/ 577 898 11. 
 


