Oznam o realizovaní 2. kola prijímacieho konania do I. ročníka
pre školský rok 2017/2018
Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium, že po prerokovaní v pedagogickej rade dňa
01. júna 2017 vyhlasuje riaditeľka Gymnázia Hlinská 29 v Žiline 2.kolo prijímacieho konania.
2. kolo prijímacieho konania sa realizuje v zmysle §66 odst. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zákonov a predpisov, v súlade so
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.
Termín konania 2. kola prijímacieho konania: 20. jún 2017 (utorok) od 8.00 hod.
Prihláška na štúdium:
Zákonní zástupcovia uchádzačov o štúdium osobne doručia na gymnázium riadne vyplnenú
a základnou školou potvrdenú prihlášku na štúdium (vrátane známok, Testovania 9-2017,
lekárskeho

potvrdenia,

telefonického

kontaktu

a podpisov

uchádzača

a zákonného

zástupcu) v termíne od 02. júna do 9. júna 2017.
Pozvánka na prijímacie skúšky:
Pri odovzdaní prihlášky na štúdium dostane zákonný zástupca uchádzača do rúk pozvánku na
prijímacie skúšky s pokynmi.
Kritéria prijímacieho konania:
Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok
2017/2018 schválené pre 1. kolo zo dňa 30.01.2017.


Kritériá na prijímacie konanie do I. ročníka pre školský rok 2017/2018

Časový harmonogram:
Uchádzači sa v deň konania prijímacích skúšok dostavia na Gymnázium Hlinská 29 v Žiline
najneskôr do 7.50 hod. a prinesú si so sebou svoj doklad totožnosti (obč. preukaz, resp. rodný list).
7.50 - registrácia uchádzačov
8.00 - 8.45 hod. - písomný test zo slovenského jazyka a literatúry
8.55 - 9.40 hod. - písomný test z matematiky
9.50 - 10.20 hod. - písomný test z nemeckého jazyka ( pre záujemcov o 1. typ učebného plánu)
Výsledky prijímacieho konania:
Výsledky budú zverejnené dňa 20. júna 2017.
Zápis:
Zápis sa uskutoční dňa 20. júna 2017 po zverejnení výsledkov.
Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy

