
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 
2020/2021 

Riaditeľstvo Súkromného Gymnázia DSA v Sabinove v školskom roku 2020/2021 otvára 
jednu triedu s počtom žiakov 32 v študijnom odbore 7902 J gymnázium. 

Prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníkov ZŠ, ktorí si podajú prihlášku na 
Súkromné Gymnázium DSA v Sabinove. 

O prijatí, resp. neprijatí žiaka na Súkromné Gymnázium DSA v Sabinove bude rozhodnuté na 
základe Kritérií pre prijímanie žiakov do 1. ročníka, ktoré budú zverejnené do 28. apríla 
2020 na našej webovej stránke - https://gymkosb.edupage.org/a/kriteria-prijimacich-skusok. 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK   

Pozor! Zmena termínov prijímacích skúšok v školskom roku 2019/2020!  

Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa 
najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre 
žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. 
júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020. 

 VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 

Do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 budú žiaci 9. ročníkov ZŠ prijímaní na základe 
študijných výsledkov na ZŠ. 

 1. Pri prijímaní žiaka, ktorého priemerný prospech za celé štúdium na základnej škole 
 je do 2,0 vrátane, rozhodne riaditeľ školy o jeho prijatí bez prijímacej skúšky.  
V zozname uchádzačov budú takíto žiaci uvedení na prvých miestach, t. j.  pred žiakmi, 
ktorí toto kritérium nespĺňajú.  
 

 2. Pri prijímaní žiaka, ktorého priemerný prospech za celé štúdium na základnej škole 
 je nad 2,0  a do 2,5 vrátane, každý žiak v deň prijímacej skúšky absolvuje osobnostný 
ústny pohovor pred prijímacou komisiou, ktorý bude pozostávať zo všeobecného 
prehľadu a znalostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
 

 3. Žiaci konajú písomné prijímacie skúšky (testy) z profilových predmetov slovenský 
jazyk a literatúra a matematika, ak priemerný prospech za celé štúdium na základnej 
škole tohto žiaka  je nad 2,5 . Žiak splní podmienky prijímacieho konania na prijatie 
vtedy, ak dosiahne aspoň 30% úspešnosť z písomnej prijímacej skúšky (testu) 
z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra a súčasne dosiahne aspoň 30% 
úspešnosť z písomnej prijímacej skúšky (testu) z profilového predmetu matematika. 

 Žiak môže k prihláške pripojiť overený doklad (diplom resp. potvrdenie príslušného 
nadriadeného školského orgánu alebo organizátora súťaže) o účasti alebo úspešnej účasti 
v niektorej z predmetových olympiád alebo individuálnych súťaží. 

https://gymkosb.edupage.org/a/kriteria-prijimacich-skusok

