Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 - časový harmonogram
do 26. februára
2021

Stredná škola zverejní podmienky (kritériá) prijatia na štúdium v strednej škole.

do 8. apríla 2021

Zákonný zástupca žiaka (ZZ) odovzdá prihlášku na štúdium na strednej škole
riaditeľovi základnej školy (RZŠ).
 Žiak si môže podať 2 prihlášky na talentové odbory a
2 prihlášky na odbory nevyžadujúce talentové skúšky.

Riaditeľ ZŠ doručí prihlášky na štúdium na príslušnú strednú školu.
do 16. apríla 2021

 K prihláške sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
 K prihláške je potrebné priložiť originál, naskenovanú kópiu dokladu,
diplomu, výsledkovej listiny súťaže, olympiády

3. mája 2021
(pondelok)

Prijímacie skúšky - I. termín
7902 J gymnázium (4-ročné štúdium)

5. mája 2021
(streda)

Prijímacie skúšky (talentové) - I. termín
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

10. mája 2021
(pondelok)

Prijímacie skúšky - II. termín
7902 J gymnázium (4-ročné štúdium)

12. mája 2021
(streda)

Prijímacie skúšky (talentové) - II. termín
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
na webovom sídle školy.

do 20. mája 2021

Rozhodnutie riaditeľa SŠ o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania a doručenie rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka.

do 25. mája 2021

Zákonný zástupca žiaka doručí SŠ potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na
štúdium na príslušnej SŠ.

25. mája - 4.júna
2021

Prijímanie žiakov, ktorí úspešne vykonali PS na uvoľnené miesta, ak sa niektorí
prijatí žiaci na štúdium v stanovenom termíne nezapísali.

do 7. júna 2021

Riaditeľ SŠ zverejní počet voľných miest a rozhodnutie o tom, či sa na škole
uskutočnia prijímacie skúšky v ďalšom termíne.

do 21. júna 2021

Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku žiaka na štúdium - pre prijímacie
skúšky v ďalšom termíne.

22. júna 2021
(utorok)
do 25. júna

do 30. júna 2021

Prijímacie skúšky - ďalší termín
- na nenaplnené miesta (v oboch formách štúdia)
Rozhodnutie riaditeľa SŠ o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania a doručenie rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka
Zákonný zástupca žiaka doručí SŠ potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka
na štúdium.

