
Organizácia prijímacieho konania  

 

Prijímacie konanie v škole sa realizuje pre uchádzačov do 1. ročníka gymnázia so 

štvorročným vzdelávacím programom a pre uchádzačov do 1. ročníka gymnázia s 

osemročným vzdelávacím programom v termínoch, ktoré určuje ministerstvo školstva. 

V pedagogickej rade a v rade školy sa prerokujú počty tried do 15. júna, počty žiakov (do 

1. ročníka osemročného štúdia určuje počet žiakov príslušný orgán štátnej správy – Odbor 

školstva Okresného úradu v Prešove. Kritériá na prijímanie žiakov do prvého ročníka, ktoré sa 

prerokujú v pedagogickej rade a rade školy, schvaľuje riaditeľka školy najneskôr do 31. 

marca a zverejní ich. Kritériá obsahujú podmienky prijatia na základe prijímacích skúšok, ako 

aj bez prijímacích skúšok, zohľadňujú celkový prospech počas štúdia na ZŠ, výsledky 

Testovania 9, umiestnenie žiakov v individuálnych súťažiach, zmenenú pracovnú schopnosť 

uchádzača. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sú taktiež v kritériách uvedené podmienky prijatia a samotná 

realizácia prijímacej skúšky. Všetky informácie súvisiace s prijímacím konaním sú 

zverejňované na www stránke školy a na výveske školy. 

 

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží 

zriaďovateľovi školy najneskôr do 15. júna návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie 

konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo 

jednotlivé učebné odbory. 

 

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2019/2020:  

 13. máj 2019 a 16. máj 2019 - prijímacie skúšky  

 do 6. júna 2019 -zverejnenie rozhodnutia o konaní prijímacích skúšok na nenaplnený 

počet miest do 1. ročníka 

 18. jún 2019 - prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest  

 

  



Grafický prehľad prijímacieho konania za posledné školské roky 
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