Informácie pre rodičov o postupe v prípade záujmu o prijatie
dieťaťa do 1.ročníka bilingválneho gymnázia

a) žiak 8. alebo 9.ročníka základnej školy
- rodič žiaka podá prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy,
ktorú žiak aktuálne navštevuje tak, aby ju základná škola mohla doručiť do konca
februára daného kalendárneho roka na naše gymnázium. Po tomto termíne už
prihlášky nebudú akceptované.
- v prípade, že rodič nepodá prihlášku na strednú školu cez základnú školu, ktorú
žiak aktuálne navštevuje, tak môže vyplnenú a potvrdenú prihlášku doniesť osobne
na sekretariát gymnázia, alebo zaslať poštou do konca februára daného kalendárneho
roka na adresu gymnázia. Po tomto termíne už prihlášky nebudú akceptované.
b) žiak tercie alebo kvarty osemročného gymnázia
- rodič žiaka podá písomnú žiadosť o prestup do 1.ročníka bilingválneho gymnázia,
k žiadosti doplní kópie koncoročných vysvedčení za posledné 3 ročníky a kópiu
polročného vysvedčenia z aktuálneho školského roka. Žiadosť treba doručiť
vedeniu gymnázia osobne, alebo poštou do konca februára daného kalendárneho
roka. Po tomto termíne už žiadosti nebudú akceptované.

Všetkých prihlásených uchádzačov písomne pozveme na prijímacie skúšky , ktoré sa
uskutočnia v utorok 26.marca 2019 v priestoroch Súkromného gymnázia, Česká 10, 831 03
Bratislava. Je dôležité, aby bola v prihláške uvedené správna korešpondenčná adresa žiaka,
aby pozvánku včas dostal.
Všetkých záujemcov upozorňujeme aj na možnosť osobnej návštevy školy počas DOD
(Dňa otvorených dverí) dňa 6.februára 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod.
Informácie o kritériách prijatia do 1.ročníka bilingválneho štúdia môžete nájsť na stránke
našej školy v časti GYMNÁZIUM/Štúdium a dokumenty/Kritériá prijatia
Dobré skúsenosti máme aj s prípravnými kurzami z anglického jazyka, ktoré prebiehajú
raz týždenne už od septembra a záujemcovia sa môžu kedykoľvek počas roka pridať
a každoročne organizujeme aj víkendový prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyka
(predpokladaný termín kurzu je sobota 23.marec 2019). Bližšie informácie o kurzoch môžete
získať na stránke školy, prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy – t.č. 0904 979 681.

