
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 
 

PRESTUPOVÉ  SKÚŠKY   
POČAS  ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022 

 
 

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice s organizačnou zložkou: Súkromná 
základná škola prijme žiakov do 

a) 1.-4. ročníka základnej školy 
b) 5., 6. a 8. ročníka základnej školy 

s nástupom do školy ešte v školskom roku 2021/2022 na základe prestupových skúšok. 
 
1. Zásady prijímania žiakov do 1.-4. ročníka základnej školy: 
 

1.1 Prestupové skúšky sa budú konať v termíne určenom riaditeľkou školy na základe dohody 
so zákonným zástupcom žiaka zo slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky.  

1.2 Prestupovej prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2021/2022 
navštevujú 1.-4.ročník základnej školy. 

 
2. Zásady prijímania žiakov do 5.,6. a 8. ročníka základnej školy: 
 

2.1 Prestupové skúšky sa budú konať v termíne určenom riaditeľkou školy na základe dohody 
so zákonným zástupcom žiaka zo slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky 

2.2 Prestupovej skúšky sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2021/2022 navštevujú       
5., 6. a 8. ročník základnej školy. 

 
3. Prestupovej skúšky sa zúčastnia žiaci, ktorí spĺňajú uvedené predpoklady.  
 
4.  Prestupová skúška pozostáva z overenia: 
vedomostí žiakov zo slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky (v rozsahu učiva určeného 
štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole). 
  

4.1  Prestupová skúška  
a) zo slovenského jazyka bude trvať 40 minút (testové otázky z gramatiky a literatúry v rozsahu 

učiva 1.-4. ročníka, 5., 6. a 8. ročníka ZŠ). 
b) z matematiky bude trvať 40 minút (matematické príklady a úlohy v rozsahu učiva  

1.-4. ročníka, 5., 6. a 8. ročníka ZŠ).  
c) z anglického jazyka bude trvať 40 minút (písomný test a komunikácia v anglickom jazyku 

na zistenie úrovne ovládania anglického jazyka v rozsahu učiva 1.-4.ročníka v ZŠ, 5., 6. a 8. 
ročníka ZŠ).  

 
4.2  Žiak si prinesie pero, farebné ceruzky, pravítko a kružidlo. 

 
5. Rozhodnutie o prijatí a neprijatí žiaka bude rodičom doručené do 7 dní po vykonaní prestupovej 
skúšky. 
 
6. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční podpísaním Zmluvy o výučbe žiaka do 1-4.ročníka, 
5., 6. a 8. ročníka základnej školy v termíne určenom riaditeľkou školy. 
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