
Informácie pre rodičov žiakov 5. ročníka  

- Informácie výchovnej poradkyne pre Gymnázium p. Bizoňovej                                                        

(uverejnené na www.tilgnerka.edupage.org)  

Postup pri podávaní prihlášok na 8-ročné gymnáziá podľa Vyhlášky MŠ č. 

245/2008 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredné školy (SŠ)  

  

1. Zákonný zástupca žiaka našej školy podáva prihlášku  triednej učiteľke  alebo výchovnej 

poradkyni p. Bizoňovej  do 27. 3. 2013. Žiaci, ktorí nenavštevujú našu školu, podávajú 

prihlášku  riaditeľovi ZŠ, ktorú navštevujú najneskôr do 10. 4. 2013. Riaditeľ ZŠ potom zašle 

potvrdené prihlášky do 20. 4. 2013 na adresu našej školy. 

2. Zákonný zástupca žiaka môže podať najviac dve prihlášky na 8-ročné gymnáziá. 

V priebehu marca (najneskôr do 31. 3. 2013) riaditelia zverejnia kritériá prijímania na 

webových stránkach škôl. 

3. Termíny platné pre tento školský rok, ako aj informácie o prijímaní na 8-ročné G sú 

uverejnené na internete, na stránke školského výpočtového strediska www.svsba.sk a 

nachádzajú sa tam aj zoznamy 8-ročných G a odkazy na jednotlivé G.  Rodičia našich žiakov, 

na základe  vyplnenenia  formulára Údaje k prihláške, dostanú čiastočne vyplnené  prihlášky 

(najviac dve) od výchovnej poradkyne Bizoňovej na marcovom rodičovskom aktíve. 

O  dátume konania budú rodičia informovaní prostredníctvom žiackej knižky. 

  

Termín na odovzdanie prihlášok na 8-ročné gymnáziá  (naši žiaci)  

– do 27. 3. 2012 (t.j. posledný deň pred veľkonočnými prázdninami) odovzdať  vyplnenú  

prihlášku (známky ceruzkou, potvrdenú  lekárom, podpísanú žiakom i rodičom) 

triednej učiteľke alebo výchovnej poradkyni p. Bizoňovej. ZŠ po doplnení, skontrolovaní a 

potvrdení   odošle prihlášku na osemročné gymnázium. Na prihlášku je potrebné uviesť 

jeden z termínov prijímacieho konania: 13. 5. 2013-prvý termín alebo 16. 5. 2013-druhý 

termín. Na druhej strane prihlášky pri čísle 20 je preto potrebné uviesť: číslo 1 - prvý termín 

alebo číslo 2 - druhý termín. 

  

Poznámka: 

Kód  ZŠ Tilgnerova a kód G Tilgnerova nie je totožný 

 

Kód ZŠ Tilgnerova: 031750214 

 

Kód G Tilgnerova: 710147663 

- kód študijného odboru: 7902J 


