
I N F O R M Á C I E 
 

pre žiakov a rodičov žiakov piateho a deviateho 
ročníka základných škôl o možnostiach štúdia na 

Gymnáziu Antona Prídavka, Komenského 40, 083 01 Sabinov  
v školskom roku 2014/2015 

  

Štvorročné štúdium – štorročný vzdelávací program  
(pre uchádzačov z 9. ročníka ZŠ) 

  

• V školskom roku 2014/2015 otvoríme v študijnom odbore 7902 J – so štvorročným vzdelávacím 
programom  dve triedy  s počtom žiakov najviac 60. 

• Všetci uchádzači o štúdium absolvujú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
a matematiky dňa 12. mája 2014 (pondelok) – prvý termín a 15. mája 2014 (štvrtok) – druhý termín.  

• Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium budú 
zverejnené do 31. marca 2014 na webovom sídle školy: www.gymkosb.sk 

• Súčasťou kritérií prijatia uchádzačov na štúdium v štvorročnom vzdelávacom programe gymnázia budú 
okrem prijímacích skúšok  aj ostatné podmienky prijatia (celkový prospech uchádzača v základnej 
škole, úspešnosť uchádzača v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy   
a úspešná účasť v predmetových olympiádach a vo vybraných súťažiach). 

• Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka (Testovanie 9) základnej 
školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez 
prijímacej skúšky;  

• Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý 
získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník ZŠ), splnil podmienky prijímacieho 
konania a umiestní sa v zozname uchádzačov, zoradených podľa celkového počtu bodov získaných  
v prijímacom konaní, do 60. miesta vrátane.  

• Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý nájdete na našej stránke  
v záložke dokumenty - ŠkVP. 

• Každý žiak si volí na začiatku štúdia dva cudzie jazyky (vyučujeme anglický, nemecký, francúzsky  
a ruský jazyk). 

• Prihlášky na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak 
navštevuje, do 10. apríla 2014 
 
 

Osemročné štúdium - osemročný vzdelávací program  
(pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ) 

• V školskom roku 2014/2015 otvoríme v študijnom odbore 7902 J – s osemročným vzdelávacím 
programom jednu triedu s počtom žiakov najviac 18. 

• Všetci uchádzači o štúdium absolvujú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
a matematiky dňa 12. mája 2014 (pondelok) – prvý termín a 15. mája 2015 (štvrtok) – druhý termín. 

• Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium budú 
zverejnené do 31. marca 2014 na webovom sídle školy: www.gymkosb.sk. 

• Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač, ktorý 
získal primárne vzdelanie a úspešne ukončil piaty ročník ZŠ v príslušnom školskom roku, splnil 
podmienky prijímacieho konania a umiestní sa v zozname uchádzačov, zoradených podľa 
celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní, do 18. miesta vrátane.  

• Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý nájdete na našej stránke  
v záložke dokumenty - ŠkVP.  

• Každý žiak si volí na začiatku štúdia dva cudzie jazyky (vyučujeme anglický, nemecký, francúzsky  
a ruský jazyk). 

• Prihlášky na štúdium podáva zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak 
navštevuje do 10. apríla 2014. 
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