
Ako na Ako na Ako na Ako na VazkuVazkuVazkuVazku

• Základné informácie k prijímaciemu 
konaniu v školskom roku 2021/2022 
(na šk. rok 2022/2023)

• do 1.ročníka 4-ročného gymnázia
• do 1.ročníka 8-ročného gymnázia
• do 1.ročníka 5-ročného 

bilingválneho gymnázia



Čo sa dozviete, ak Čo sa dozviete, ak Čo sa dozviete, ak Čo sa dozviete, ak 
budete čítať budete čítať budete čítať budete čítať 
ďalej?ďalej?ďalej?ďalej?

• Aké triedy otvárame v budúcom 
školskom roku?

• Kto môže podať prihlášku?
• Kedy podať prihlášku?
• Ako podať prihlášku?
• Kedy budú zverejnené kritériá 

prijímania?
• Aké budú prijímacie skúšky?
• Kedy budú prijímacie skúšky?



V školskom roku V školskom roku V školskom roku V školskom roku 
2022/2023 2022/2023 2022/2023 2022/2023 

otvárame:otvárame:otvárame:otvárame:

• 1 triedu 5-ročného štúdia - bilingválneho
štúdia s vyučovacím jazykom slovenským a
anglickým - počet žiakov 28; o štúdium sa
môžu uchádzať žiaci 8. a 9.ročníka ZŠ

• 3 triedy 4-ročného štúdia - počet žiakov
spolu 84; prihlasujú sa žiaci 9.ročníka ZŠ

• 1 triedu 8-ročného štúdia - počet žiakov 30;
prihlasujú sa žiaci 5.ročníka ZŠ



Kedy budú Kedy budú Kedy budú Kedy budú 
zverejnené zverejnené zverejnené zverejnené 
kritériá kritériá kritériá kritériá 
prijímania, prijímania, prijímania, prijímania, 
dokedy a ako dokedy a ako dokedy a ako dokedy a ako 
podať podať podať podať 

prihlášku?prihlášku?prihlášku?prihlášku?

• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača
môže podať 2 prihlášky na dve rôzne školy, ktoré
nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré
vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo
nadania.

• Prihláška na vzdelávanie sa podáva na formulári podľa
vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.

• Prihlášku na predpísanom tlačive vypĺňa, overuje,
potvrdzuje a odosiela na príslušnú SŠ základná škola v
termíne: do 20.marca 2022

• Kritériá prijímania budú zverejnené na stránke školy.
Termíny a podmienky sa upravujú podľa aktuálnej situácie a
usmernení.



Kedy budú Kedy budú Kedy budú Kedy budú 
prijímacie prijímacie prijímacie prijímacie 

skúšky?skúšky?skúšky?skúšky?

• Vzhľadom na pandemickú situáciu sú termíny
PRAVDEPODOBNÉ a je potrebné sledovať aktualizácie. V
súčasnosti sú stanovené takto:

5-ročné - bilingválne štúdium:
1.termín - 4.5.2022 alebo 5.5.2022
2.termín - 11.5.2022 alebo 12.5.2022

4-ročné štúdium:
1.termín - 2.5.2022 alebo 3.5.2022
2.termín - 9.5.2022 alebo 10.5.2022

8-ročné štúdium:
1.termín - 2.5.2022 alebo 3.5.2022
2.termín - 9.5.2022 alebo 10.5.2022



Aké budú Aké budú Aké budú Aké budú 
prijímacie prijímacie prijímacie prijímacie 

skúšky?skúšky?skúšky?skúšky?

• Uchádzač o 8-ročné štúdium (žiak 5.ročníka ZŠ) - písomná skúška zo
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

• Uchádzač o 4-ročné štúdium (žiak 9.ročníka ZŠ) - písomná skúška zo
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

• Uchádzač o 5-ročné - bilingválne štúdium (žiak 8. alebo 9.ročníka ZŠ) -
talentová písomná skúška - test všeobecných študijných predpokladov
a test z anglického jazyka.

• Prípravné kurzy na prijímacie skúšky neorganizujeme a vzorové testy

neposkytujeme.

• Na prípravu do Prímy je možné využiť pracovné zošity pripravené
našimi učiteľmi Rozprávková matematika a Čítaj si a precvičuj, ktoré
budú k dispozícii na recepcii školy od 24.01.2022 v čase od 9.00 do
15.00 h za poplatok pokrývajúci výrobné náklady.



Tešíme sa na Tešíme sa na Tešíme sa na Tešíme sa na 
našich nových našich nových našich nových našich nových 
žiakov!žiakov!žiakov!žiakov!


