
 

 

Prijímacie  skúšky do 1. ročníka  8-ročného štúdia 

v školskom roku 2020/2021 
 

Termín:   15. jún 2020 

  

Časový harmonogram:  

 
7. 45 – 8. 10   prezentácia žiakov 

 

8. 15 –  8. 30 nástup žiakov a administrátorov MAT do tried, 

oboznámenie s harmonogramom skúšok, pokyny              

a inštruktáž žiakov k testu z matematiky 

 

8. 30  –  9. 30   vypracovanie úloh z MAT 

 

9. 30  –  9. 45  prestávka    

 

9. 45  –  9. 55  nástup učiteľov SJL do tried, pokyny a inštruktáž žiakov 

k testu zo slovenského jazyka 

 

9. 55  –  10. 40  vypracovanie úloh zo SJL 

 

 

 

Riaditeľ školy do 24. júna 2020 zverejní výsledky prijímacieho konania na 

webovom sídle strednej školy alebo výveske školy (žiaci budú uvedení pod kódom, 

ktorý im bol pridelený). 

 

Riaditeľ školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o 

prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.  

 

Zákonný zástupca do 30. júna 2020 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o 

nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém 

základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  

e-mailu, osobne alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole.  



 

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka  8-ročného štúdia 

v školskom roku 2020/2021 
 

Termín:   18. jún 2020 

  

Časový harmonogram:  

 
7. 45 – 7. 55   prezentácia žiakov 

 

8. 00–  8. 15 nástup žiakov a administrátora MAT do triedy, 

oboznámenie s harmonogramom skúšok, pokyny              

a inštruktáž žiakov k testu z matematiky 

 

8. 15  –  9. 15   vypracovanie úloh z MAT 

 

9. 15  –  9. 30  prestávka    

 

9. 30  –  9. 40  nástup učiteľa SJL do triedy, pokyny a inštruktáž žiakov 

k testu zo slovenského jazyka 

 

9. 40  –  10. 25  vypracovanie úloh zo SJL 

 

 

 

Riaditeľ školy do 24. júna 2020 zverejní výsledky prijímacieho konania na 

webovom sídle strednej školy alebo výveske školy (žiaci budú uvedení pod kódom, 

ktorý im bol pridelený). 

 

Riaditeľ školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o 

prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.  

 

Zákonný zástupca do 30. júna 2020 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o 

nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém 

základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  

e-mailu, osobne alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole.  


