
 

Podmienky pre prijatie na osemročné štúdium 

 

Podmienky pre prijatie uchádzačov  

na  o s e m r o č n é   štúdium 

v Gymnáziu Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 

v školskom roku 2018/2019 

 

 
 

Počet otváraných tried prvého ročníka: 1 

Celkový počet žiakov, ktorých možno prijať: 17   

Termíny prijímacieho konania: prvý termín   14.máj 2018 (pondelok) 

 druhý termín 17.máj 2018 (štvrtok) 
 

 

 

Podmienky pre prijatie na štúdium do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho 

programu: 

 

1. splnenie kritérií prijímacieho konania (presné kritériá budú zverejnené na našej 

webovej stránke najneskôr 31. marca 2018), 

2. získanie primárneho vzdelania a úspešné ukončenie piateho ročníka základnej školy 

v príslušnom školskom roku, doloženie dokladu o úspešnom ukončení piateho ročníka 

vzdelávacieho programu základnej školy na začiatku školského roka 2018/2019, 

3. uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, 

4. odoslanie prihlášky na našu školu do 20. apríla 2018. Prihláška sa podáva riaditeľovi 

základnej školy, ktorú žiak navštevuje a to najneskôr do 10. apríla 2018. Na prihláške 

je nutné uviesť termín prijímacej skúšky. 

 

 

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky: 
 

Prijímaciu skúšku vykonajú všetci uchádzači. Prijímacia skúška bude pozostávať 

z overenia vedomostí formou testov z predmetov slovenský jazyk a literatúra a 

matematika, v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru 

vzdelávania v základnej škole pre 1.-5. ročník. Riaditeľka školy pozve uchádzačov o 

štúdium na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. 

 

 



 

Podmienky pre prijatie na osemročné štúdium 

Ostatné informácie: 

 
Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (v prípade ochorenia 

doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) ospravedlňuje riaditeľka  školy. Neúčasť 

treba ospravedlniť najneskôr v deň konania skúšok do 8,00 hod. na riaditeľstve školy.  

O počet neprítomných uchádzačov ospravedlnených riaditeľkou školy bude znížený 

počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa tieto výsledky 

zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude 

doplnený počet prijatých uchádzačov do počtu 17 v súlade so stanovenými kritériami. 

 

 

 Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob 

zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Ak sa uchádzač nezapíše, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné. 

  

 

 

                  V Seredi  12. marca 2018 

                 RNDr. Viera Tkáčová  
                                                                                                                                         riaditeľka školy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


