
SÚKROMNÁ  SPOJENÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8,Košice 

       Organizačná zložka: Súkromné gymnázium 

 
Informácie o študijných odboroch,  počte tried a počte žiakov prijímaných žiakov 

do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020 
 

OÚ Košice – odbor školstva rozhodol o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka 
osemročného štúdia v Súkromnom gymnáziu pri Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, 
Košice pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 

- 1 trieda pre 17 žiakov v študijnom odbore: 7902 J - gymnázium (podľa záujmu žiakov 
s prírodovedným zameraním alebo rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov) 
 

HARMONOGRAM  PRIJÍMACIEHO  KONANIA  ŽIAKOV 5.ROČNÍKA 

7902 J   gymnázium 
 

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové študijné odbory. Súčasne  zašle  kritériá  
v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj 
na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. 

do 31.03.2019 

Zákonný zástupca žiaka  5.ročníka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné 
odbory strednej školy -osemročné gymnáziá so všeobecným zmeraním. 

do 10.04.2019 

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov 5.ročníka na strednú školu -osemročné gymnáziá so 
všeobecným zmeraním.  

do 20.04.2019 

1. kolo -  1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 13.05.2019 

1. kolo  - 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 16.05.2019 

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok. od 23.05.2019 

Zápis prijatého uchádzača na štúdium v odbore 7902 J gymnázium vykoná jeho zákonný 
zástupca na riaditeľstve školy. 

do 31. 05. 2019 

od 8.00 - 15.30 hod. 

Riaditeľ SŠ zverejní konanie 2. kola prijímacích skúšok. do 06.06.2019 

2. kolo prijímacích skúšok. 18.06.2019 

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 25.06.2019 

• ZŠ - Základná škola  
• SŠ - Stredná škola  
 
Povinnosti zákonného zástupcu: 
•  Zákonný zástupca pred odovzdaním prihlášky skontroluje správnosť všetkých údajov. 
•  Samotnú prihlášku podpíše a dá ju potvrdiť príslušnému pediatrovi. 
•  Osobne prevezme zápisný lístok. 
 
Zápisný lístok: 
Pri zápise na strednú školu, na ktorú bol žiak prijatý ho odovzdá zákonný zástupca. Ak žiak bol prijatý na 
ďalšiu strednú školu a rozhodne sa nastúpiť na druhú strednú školu, zákonný zástupca je povinný 
odhlásiť žiaka z prvej strednej školy a až potom ho zapísať na druhú školu. Zápisný lístok je prenosný. 
Zákonný zástupca prijatého uchádzača pri zápise predloží preukaz totožnosti, rozhodnutie o prijatí na 
štúdium a vyplnený dotazník. 
Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je 
neplatné a uvoľnené miesto riaditeľka školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý úspešne 
vykonal prijímaciu skúšku a nebol prijatý pre nedostatok miesta. 
 
Poznámka: Základná škola vydáva len jeden originál ! 
 
 

Mgr. Eva Bednáriková 
riaditeľka školy 


