SPOJENÁ ŠKOLA
Gymnázium Jura Hronca a Základná škola Košická
Novohradská 3, 821 09 Bratislava
Tel.: 02 210 28 301
Tel.: 02 210 28 300

Závery zo zasadnutia prijímacej komisie
1. V zmysle Určenia počtu tried odborom školstva Okresného úradu Bratislava môžeme na štúdium
na GJH do 1. ročníka päťročného slovensko-anglického bilingválneho štúdia pre školský rok
2022/2023 prijať 28 žiakov, z toho v prvom stupni výkonu štátnej správy 26 žiakov.
2. Na prijímaciu skúšku sme pozvali 371 žiakov, z ktorých 11 sa na prijímacej skúške nezúčastnilo.
3. Jedného neprítomného žiaka, ktorí sa zo závažných dôvodov nezúčastnil na prijímacej skúške,
zákonní zástupcovia v stanovenom termíne ospravedlnili a požiadali o náhradný termín PS. Tento
žiak vykonal skúšku v náhradnom termíne 16.5.2022 a bol zaradený do poradovníka.
4. Z 360 prítomných žiakov skúšku
o z všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností zložilo 299
žiakov a nezložilo 61 žiakov,
o z matematiky zložilo 175 žiakov a nezložilo 185 žiakov.
Prijímaciu skúšku zložilo 164 žiakov a nezložilo 196 žiakov.
5. Žiakom, ktorí nezložili PS, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí na štúdium z dôvodu
nezloženia prijímacej skúšky.
6. Žiakov, ktorí zložili PS sme zoradili do poradovníka podľa celkového súčtu bodov, v ktorom boli
podľa kritérií zahrnuté:
o body za skúšku z všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových
schopností – maximálne 60 bodov,
o body za skúšku z matematiky – maximálne 30 bodov.
7. K dnešnému dňu môžeme vydať rozhodnutie o prijatí na štúdium prvým 26 žiakom
z poradovníka. Ostatní žiaci z poradovníka sú k dnešnému dňu neprijatí pre nedostatok miesta.
8. Rozhodnutia o prijatí aj neprijatí pošleme zákonným zástupcom 18. 5. 2022 cez informačný systém
školy – EduPage. Ak by nastala situácia, že by zákonný zástupca v tomto termíne neobdržal žiadne
rozhodnutie, žiadame o notifikačný mail na adresu riaditel@gjh.sk.
9. V prípade prijatia zákonný zástupca uchádzača doručí Záväzné potvrdenie o nastúpení nenastúpení na štúdium našej škole cez informačný systém základnej školy – EduPage, osobne,
poštou na adresu školy alebo podpísaný a naskenovaný dokument odošle mailom na adresu
pohovory@gjh.sk čo najskôr, najneskôr však do 23. mája 2022.
Radi by sme Vás poprosili o čo možno najrýchlejšie oznámenie nastúpenia / nenastúpenia žiaka na
štúdium. Včasné informácie z Vašej strany majú veľký význam pre neprijatých uchádzačov, ktorí
majú stále záujem o prijatie na našu školu.
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10. Ak v určenom termíne nepotvrdia svoj záujem všetci doteraz prijatí žiaci, uvoľnené miesta
ponúkneme žiakom z poradovníka žiakov neprijatých pre nedostatok miesta, ak budú mať u nás
odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.
11. Odvolanie možno podať do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, najneskôr však do 23. mája
2022.
Zákonný zástupca uchádzača doručí Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium našej
škole cez informačný systém základnej školy – EduPage, osobne alebo poštou na adresu školy.

V Bratislave 18. 5. 2022
Mgr. Jana Trúsiková, PhD.
riaditeľka školy
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