
 S P O J E N Á  Š K O L A    
Gymnázium Jura Hronca a Základná škola Košická  

Novohradská 3, 821 09 Bratislava  
 

       Tel (02)210 28 300                                                                   www.gjh.sk  

 
Kontakty: 
Riaditeľka školy Mgr. Renáta Karácsonyová  02/210 28 301 riaditel@gjh.sk  
 

Zástupcovia riaditeľky pre: 
základnú školu a triedy malého gymnázia RNDr. Cecília Gunišová 02/210 28 347 gunisova@gjh.sk 
triedy veľkého gymnázia Mgr. Jana Fraasová, PhD. 02/210 28 330 fraasova@gjh.sk  
triedy veľkého gymnázia Mgr. Tomáš Slezák, PhD. 02/210 28 341 slezak@gjh.sk  
programy v anglickom jazyku Ing. Anna Špačeková 02/210 28 305 spacekova@gjh.sk  
 

INFORMÁCIE O PRIJÍMANÍ NA ŠTÚDIUM 
Plán prijímania žiakov pre školský rok 2021/2022 – predpokladaný počet tried a žiakov  
(konečné počty určí zriaďovateľ) 

 Pre 6-ročné deti: 
o 1 triedu s vyučovaním podľa medzinárodného programu v slovenskom jazyku (I.PYP SJ) – 22 žiakov 
o 1 triedu s vyučovaním podľa medzinárodného programu v anglickom jazyku (I.PYP AJ) – 20 žiakov 

 Pre žiakov 5. ročníka ZŠ: 
o 1 triedu osemročného gymnaziálneho štúdia – 28 žiakov 

 Pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ: 
o 1 triedu päťročného slovensko-anglického bilingválneho gymnaziálneho štúdia – 28 žiakov 

 Pre žiakov 9. ročníka ZŠ: 
o 2 triedy štvorročného gymnaziálneho štúdia – 56 žiakov 

 Pre žiakov 2. a 3. ročníka štvorročného štúdia, 3. ročníka päťročného štúdia a 6. a 7. ročníka osemročného 
štúdia: 

o 1 triedu dvojročného medzinárodného štúdia International Baccalaureate Diploma Programme – 24 žiakov 
 

Termíny prijímacích skúšok (tlačivo prihlášky poskytuje ZŠ, ktorú žiak navštevuje) 
osemročný študijný program –   rodič podáva prihlášku na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje do 10.4.2021 
kód študijného odboru: 7902 J 00  prijímacia skúška sa uskutoční dňa 10.5.2021 a 13.5.2021 
štvorročný študijný program –    rodič podáva prihlášku na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje do 10.4.2021 
kód študijného odboru: 7902 J 00  prijímacia skúška sa uskutoční dňa 10.5.2021 a 13.5.2021 
päťročný bilingválny študijný program –  rodič podáva prihlášku na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje do 20.2.2021 
kód študijného odboru: 7902 J 74  prijímacia skúška sa bude konať v čase od 15.3.2021 do 30.4.2021 
 

Termíny výberových konaní (tlačivo prihlášky na stiahnutie nájdete najneskôr 2 mesiace pred termínom výberového 
konania na www.gjh.sk)    
I. PYP AJ – rodič podáva prihlášku na našu školu do 30.4.2021, výberové konanie sa uskutoční začiatkom júna;  
I. PYP SJ – rodič podáva prihlášku na našu školu do 30.4.2021, výberové konanie sa uskutoční začiatkom júna;  
IBD – rodič podáva prihlášku na našu školu do 28.2.2021; výberové konanie sa bude konať v čase od 15.3.2021 
do 30.4.2021 
 

Kritériá na prijímanie budú zverejnené na www.gjh.sk 

 do 1.2.2021 pre slovensko-anglické bilingválne štúdium 

 do 31.3.2021 pre štvorročné a osemročné štúdium 
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