Dôležité informácie o prijímacích skúškach
Milí piataci, vážení rodičia záujemcov o štúdium,
aj keď sa nemôže uskutočniť tradičný Deň otvorených dverí, pripravili sme pre Vás niekoľko
informácií o termínoch, požiadavkách, ale aj informácie o našej škole formou prezentácií.
Nechýba ani prehliadka školy, ktorú môžete absolvovať prostredníctvom videa vo virtuálnom
priestore.

Termíny

do 8. apríla
2021

• Termín na doručenie prihlášky na
vzdelávanie v strednej škole zákonným
zástupcom žiaka riaditeľovi základnej škol

do 16. apríla
2021

• Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom
základnej školy na strednú školu

do 20. mája
2021

• Termín na rozhodnutie o prijatí alebo
o neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu
uchádzačov

do 20. mája
2021

• Termín na doručenie o prijatí alebo o neprijatí
žiaka na základe výsledkov prijímacieho
konania zákonnému zástupcovi žiaka

do 25. mája
2021

• Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení
žiaka na štúdium alebo potvrdenia o
nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole

Kritériá
Prijímacie skúšky sa konajú v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Z. z.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

https://www.gymlet.sk/news_red-files/220.pdf

To sme my
Ak sa chcete dozvedieť o našej škole viac, pozrite si krátke prezentácie a videá, ktoré sme
pre Vás pripravili. Želáme Vám správne rozhodnutie pri vypísaní prihlášky na štúdium
v našej škole.

Škola očami
riaditeľky

Naše ciele

Virtuálna
prehliadka
školy

O štúdiu

Slovenský jazyk - to je
aj divadlo, úspešný
časopis a iná
publikačná činnosť

Anglický jazyk predmet, ktorý vás
posunie k štúdiu
v zahraničí

Ďalšie cudzie jazyky obohatia
komunikačné
zručnosti

Matematika a
informatika -predmety
s množstvom projektov
a skupinovej práce

Fyzika a chémia čarovné predmety
plné pokusov

Biológia a geografia predmety oživené
zážitkovými
exkurziami

Dejepis a občianska
náuka - predstavujú
3D-prezentácie a
dobrovoľníctvo

Ostatné výchovné
predmety - plné
kreativity a
prosociálnosti

Telesná a športová
výchova - predmet
s najbohatšou
krúžkovou činnosťou

A navyše...

Naše exkurzie

Priestory našej
školy

Gymlet a svet

Školský časopis

Debatný klub

Žiacka školská rada

Jeden z našich
environmentálnych
projektov

Krúžok veda
a robotika

Deň gymleťáka

Tešíme sa na Vás!!! Ak sa rozhodnete pre štúdium v Gymnáziu Jozefa Lettricha, splníme
Vaše predstavy o vzdelaní a vzdelávaní 

