Harmonogram skúšky do 4-ročného gymnázia je nasledovný:
8:15 – 9:00

Príchod žiakov do školy a usadenie sa v pridelenej učebni
Žiaci vstupujú do školy hlavným vchodom zo strany školského dvora. Na dvore im
bude odmeraná teplota a preukážu sa negatívnym testom. Žiaci sa vo vestibule
dozvedia od určených pedagógov číslo a polohu učebne, v ktorej budú prijímaciu
skúšku vykonávať. V učebni sa žiaci rozsadia podľa zasadacieho poriadku a podľa
pokynov dozorkonajúceho pedagóga.
9:00 – 9:10
Úvodné pokyny a pokyny pre testovanie SJL
Žiaci môžu počas testovania používať len modré alebo čierne perá. V prípade oboch
testov vyplnia hlavičku svoje meno a priezvisko do hlavičky odpoveďového hárku,
ktorá bude pred opravou testu z dôvodu anonymity odstránená. Počas testovania
musia mať deti vypnuté a v taškách odložené všetky komunikačné zariadenia (vrátane
mobilov, tabletov alebo smart hodiniek).
9:10 – 10:10 Testovanie zo slovenského jazyka a literatúry
Testovanie trvá 60 minút, obsah testu vychádza z učiva 1.-9.ročníka ZŠ.
10:10 – 10:20 Prestávka
Počas prestávky zostávajú žiaci sedieť na svojich miestach, učebňu môžu opustiť len
v nevyhnutných prípadoch.
10:20 – 10:25 Pokyny pre testovanie MAT
Žiaci môžu používať výhradne vlastné kalkulačky a rysovacie potreby.
10:25 – 11:25 Testovanie z matematiky
Testovanie trvá 60 minút, obsah testu vychádza z učiva 1.-9.ročníka ZŠ.
11:25
Koniec prijímacej skúšky
Žiaci opustia budovu školy cez vestibul a nebudú sa zdržovať na chodbách školy.
Rodičia si svoje deti vyzdvihnú pred hlavným vchodom.
Výsledky prijímacej (nie rozdielovej) skúšky zverejníme najneskôr do 20.mája 2021 na našej
webstránke v poradovníku, kde bude uvedený celkový počet bodov a výsledok prijímacej skúšky
pod jedinečným kódom pre každého žiaka, ktorý bude vytvorený nasledovne:
deň narodenia + mesiac narodenia + prvé písmeno priezviska + prvé písmeno prvého krstného mena
(napr. Ján Miroslav Novák narodený 1.6.2008 bude mať kód 16NJ)
(V prípade duplicity pridáme ďalšie písmená ku krstnému menu podľa potreby)

