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Gymnázium Jura Hronca a Základná škola Košická  
Novohradská 3,  821 09 Bratislava  

Tel (02)55569725, Fax 55561663 Tel (02) 55574550, Fax 55642868 

                                                     

Kontakty:  
Riaditeľka školy:        tel. -  02/55569725 
RNDr. Zuzana Munková       munkova@gjh.sk   
 
Pedagogické zástupkyne národného programu:   tel. - 02/55574550  
pre ZŠ: RNDr. Cecília Gunišová      gunisova@gjh.sk 
pre 8-ročné štúdium: RNDr. Alena Oravcová    oravcova@gjh.sk 
pre 4- a 5-ročné štúdium: Mgr. Renáta Karácsonyová   karacsonyova@gjh.sk 
Pedagogická zástupkyňa medzinárodného programu:   tel. - 02/55571122 
PhDr. Eva Žitná       zitna@gjh.sk    
 

INFORMÁCIE O PRIJÍMANÍ NA ŠTÚDIUM 

Plán prijímania žiakov pre školský rok 2014/2015 
Otvárame: 

 Pre 6-ročné deti: 
o  1 triedu s vyučovaním podľa medzinárodného programu v slovenskom jazyku (I.PYP SJ) – 22 žiakov 
o  1 triedu s vyučovaním podľa medzinárodného programu v anglickom jazyku (I.PYP AJ) – 20 žiakov 

 Pre žiakov piateho ročníka ZŠ: 
o  1 triedu osemročného gymnaziálneho štúdia – prímy –  28 žiakov 

 Pre žiakov 8. a 9. ročníka: 

 1 triedu päťročného slovensko-anglického bilingválneho štúdia – 28 žiakov 

 Pre žiakov 9. ročníka ZŠ: 
o  2 triedy štvorročného gymnaziálneho štúdia – 56 žiakov 

 Pre žiakov 2. ročníka štvorročného štúdia, 3. ročníka päťročného štúdia a sexty, resp. septimy 
osemročného štúdia: 

o  1 triedu dvojročného medzinárodného štúdia International Baccalaureate Diploma Programme – (III.IBD) – 
24 žiakov 

Termíny prijímacích skúšok (tlačivo prihlášky poskytuje ZŠ, ktorú žiak navštevuje)  
osemročný študijný program -  rodič podáva prihlášku na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje do 10.4.2014  
kód študijného odboru: 7902 J 00 prijímacia skúška sa koná v dňoch 12.5. a 15.5.2014 
štvorročný študijný program - rodič podáva prihlášku na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje do 10.4.2014 
kód študijného odboru: 7902 J 00 prijímacia skúška sa koná v dňoch 12.5. a 15.5.2014 
päťročný bilingválny študijný program - rodič podáva prihlášku na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje do 20.2.2014 
kód študijného odboru: 7902 J 74 prijímacia skúška sa koná dňa 27.3.2014 
 
Termíny výberových konaní (tlačivo prihlášky na stiahnutie nájdete 2 mesiace pred termínom výberového konania 
na www.gjh.sk)  I. PYP AJ – rodič podáva prihlášku na našu školu do 14.2. 2014 

                   výberové konanie sa uskutoční dňa 14.3. 2014 
 I.PYP SJ –   rodič podáva prihlášku na našu školu do 5.5.2014 
   výberové konanie sa uskutoční dňa 6.6. 2014 
 pMYP –   rodič podáva prihlášku na našu školu do 16.3. 2014 
    doplňovacie výberové konanie sa uskutoční dňa 16.4.2014 
 IBD –    termín podania  prihlášky na našu školu do 10.3. 2014                                

výberové konanie sa uskutoční dňa 12.4. 2014 
Kritériá na prijímanie – budú zverejnené na www.gjh.sk 

 do 27.1.2014 pre slovensko–anglické bilingválne štúdium  

 do 26.3.2014 pre štvorročné a osemročné štúdium  
(pre štvorročný program budú zohľadnené výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov, školský 
prospech a úspechy v súťažiach; najúspešnejší riešitelia nášho korešpondenčného seminára z matematiky KSM 
9 a KSM 5  budú zvýhodnení v prijímacom konaní)  

UKÁŽKY TESTOV Z PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 

z matematiky, slovenského jazyka a literatúry na štvorročné, päťročné bilingválne a osemročné štúdium 
nájdete na www.gjh.sk, presnejšie http://www.gjh.sk/?page=predmety_a_kruzky 
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