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Informácie pre uchádzačov
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v stredu 18.5.2022. Rozhodnutie však môže
prísť uchádzačom elektronicky aj skôr. Kód, pod ktorým budú výsledky zverejnené, Vám
pošleme cez edupage do 13.5.2022.

Prijatí
Prijatí uchádzači splnili podmienky prijatia a na základe poradia získaných bodov boli
prijatí. Prijatí uchádzači sa zúčastnia zápisu. Upozorňujeme, že žiaci si vyberajú pri zápise aj
druhý cudzí jazyk, ktorý v prípade naplnenej skupiny už nebudeme ponúkať. Následne si žiaci
budú vyberať len z tých, ktoré zostali ešte nezaplnené.
Zápisu sa musí zúčastniť zákonný zástupca, žiak sa zúčastniť nemusí.
ZÁPIS sa uskutoční:19.5. 2022 (štvrtok) od 8:30 – do 11:30 h. a od 14:30 h. - do 17:00 h.

20.5. 2022 (piatok) od 9:00 – do 10:30 h.
27.5. 2022 (piatok) od 9:00 – do 10:30 h.
Ak nemáte záujem sa u nás zapísať na štúdium, oznámte nám túto informáciu mailom:
vedenie@vazka.sk a my Vaše miesto posunieme ďalším uchádzačom, ktorí neboli prijatí pre
nedostatok miesta.

Neprijatí pre nedostatok miesta
Uchádzači neprijatí pre nedostatok miesta splnili podmienky prijatia avšak po spočítaní
bodov sa umiestnili v poradí, ktoré prevyšuje možnosť počtu prijatých. Uchádzači môžu
podať odvolanie voči rozhodnutiu. Zo skúsenosti vieme, že nie všetci uchádzači sa zapíšu (najmä
na 4. ročné gymnázium) a my následne voľné miesta zapĺňame v poradí žiakmi, ktorí podali
odvolanie.
Rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta Vám bude zaslané elektronicky a na základe
neho môžete podať odvolanie.

Neprijatí
Uchádzači, ktorí sú neprijatí, nesplnili minimálne jednu z podmienok prijatia. Podávanie
odvolania v tomto prípade nemá zmysel.
Podmienkou na 4. ročné gymnázium - získať z testu zo SJL aspoň 15 bodov a súčasne z testu
z MAT aspoň 15 bodov. Tí, ktorí nezískali z testov aspoň po 15 bodov nesplnili podmienky
prijatia.

Podmienkou na 8. ročné gymnázium - získať z testu zo SJL aspoň 15 bodov a súčasne z testu
z MAT aspoň 15 bodov. Tí, ktorí nezískali z testov aspoň po 25 bodov nesplnili podmienky
prijatia.
Podmienkou na 5. ročné – bilingválne gymnázium - získať z testu zo VŠP aspoň 24 bodov
a súčasne z testu z ANJ aspoň 16 bodov. Tí, ktorí nezískali z testov minimálne daný počet bodov
nesplnili podmienky prijatia.
Keďže títo uchádzači nesplnili podmienky prijatia nemôžu byť na školu prijatí ani na
základe odvolania.

