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Podmienky prijímacieho konania do prvého ročníka  
pre školský rok 2023/2024 

 
Podmienky a kritéria prijímacieho konania na SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave 
sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho novelizácie č. 415/2021 Z.z. a  v súlade 
so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Pre školský rok 2023/2024 otvoríme triedy v 3 študijných odboroch: 

 odbor 7237 M informačné systémy a služby 

 odbor 7218 M masmediálne štúdiá 

 odbor 7232 M marketingová komunikácia 
Počet žiakov do jednotlivých študijných odborov, ktorých možno prijať do 1. ročníka pre školský rok 
2023/2024  a termíny konania prijímacích skúšok určí riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej 
rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa. Tieto údaje zverejní do 31. marca na 
webovom sídle školy.  

 
Termín podania prihlášky pre všetky študijné odbory vzdelávania je do 20. marca 2023 elektronicky (v 
systéme Edupage) bez elektronického podpisu občianskeho preukazu alebo v listinnej podobe. 
Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Prihláška je platná aj s podpisom jedného 
zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný 
zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľke školy písomné vyhlásenie.  
Povinnými prílohami prihlášky sú:  

 Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia 
ako dva roky. Predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti. Predkladá len uchádzač so zmenenou 
pracovnou schopnosťou. 

 Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať 
zvolený odbor vzdelávania. Predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 

 Kópie vysvedčení. Predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na 
vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným 
slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo 
navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.  

 Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej 
olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha). Predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške 
umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži. 

 

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor  
7237 M informačné systémy a služby 

 
1. Podmienkou prijatia do 1. ročníka je umiestnenie na prvých miestach v poradí 

uchádzačov, ktorých možno prijať do 1. ročníka pre daný školský rok v danom 
študijnom odbore.  

 
2. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v odbore informačné systémy a služby 

vznikne na základe počtu získaných bodov za  

http://www.sosmis.sk/


 výsledky z prijímacích skúšok 

 výsledky z T9 z jednotlivých vyučovacích predmetov 

 študijné výsledky z povinných a profilových pedmetov na ZŠ 

 prospech 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, umeleckých súťažiach  
 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať maximálne 249 bodov, a to: 
a) VÝSLEDKY Z PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

Prijímacie skúšky budú žiaci robiť z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVV a Š SR. 
Prijímacia skúška pozostáva z testu zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
Vyhradený čas pre každý test je 40 minút. V každom teste môže uchádzač dosiahnuť 
maximálne 25 bodov, spolu za všetky testy maximálne 50 bodov. Testy sú zostavené 
formou výberu z možností odpovedí a doplňovania textu. Ich obsah vychádza zo 
vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 
základnej škole. 

 
b)  TESTOVANIE 9:  
zo SJL - maximálne 25 bodov  
z MAT - maximálne 25 bodov a to nasledovným spôsobom:  
100 - 80% úspešnosť- 25 bodov  
79,5 - 70% úspešnosť - 22 bodov  
69,5 - 60% úspešnosť - 19 bodov  
59,5 - 50% úspešnosť - 16 bodov  
49,5 - 40% úspešnosť - 13 bodov  
39,5 - 30% úspešnosť - 10 bodov  
29,5 - 20% úspešnosť - 7 bodov  
19,5 - 10% úspešnosť -  4 body  
9,5 -  0% úspešnosť - 1 bod 

 
c) ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem 
známky 5 – nedostatočný. V prípade, že bol hodnotený slovne/absolvoval budú 
mu pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 5, 6. a 7. ročníka 
nasledovne: 

 Za dva povinné predmety  
Slovenský jazyk a literatúra 
Matematika 
alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

 Za profilové predmety 
prvý profilový predmet: informatika 
druhý profilový predmet: dejepis 
tretí profilový predmet: anglický jazyk 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.  
 



Ak uchádzač nemal niektorý z profilových predmetov v uvedených ročníkoch, 
započíta sa mu známka z koncoročnej klasifikácie zo 7. alebo 6. alebo 5. ročníka, 
v ktorom bol hodnotený. V prípade, ak mal niektorý z profilových predmetov len 
v jednom ročníku (5., 6., 7., 8., 9) známka z klasifikácie sa mu započíta 2-krát.  
 

d) PROSPECH 
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov,  
do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 
e) ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení predmetovej 
olympiády, umeleckého výkonu.  Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o akú 
súťaž a kolo ide. Do celkového hodnotenia sa započítava, ak sa žiak umiestnil  
na 1. mieste až 3. mieste alebo bol úspešným riešiteľom v okresnom, krajskom, 
celonárodnom  alebo medzinárodnom kole v 6. ročníku, 7. ročníku, 8. ročníku alebo 
9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, 
FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde, v umeleckých 
súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné a umelecky zamerané súťaže a pod.).  
 

celoslovenské kolo/  krajské kolo   okresné kolo 
   medzinárodné kolo 
1. miesto   20 bodov   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   15 bodov     8 bodov   4 body 
3. miesto   10 bodov     5 bodov   2 body 
úspešný riešiteľ    5 bodov     3 body   1 bod 
 
Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za úspešnú účasť v predmetových 
olympiádach a športových súťažiach  je 20 bodov. (Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, 
o aké kolo ide.) 
 

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor   
7218 M masmediálne štúdiá 

 
1. Podmienkou prijatia do 1. ročníka je umiestnenie na prvých miestach v poradí 

uchádzačov, ktorých možno prijať do 1. ročníka pre daný školský rok v danom 
študijnom odbore.  
 

2.  Celkové poradie prihlásených uchádzačov v odbore masmediálne štúdiá vznikne  
na základe počtu získaných bodov za  

 výsledky z prijímacích skúšok 

 výsledky z T9 z jednotlivých vyučovacích predmetov 

 študijné výsledky z povinných a profilových predmetov na ZŠ 

 prospech 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, umeleckých súťažiach  
 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať maximálne 274  bodov, a to: 
 

a) VÝSLEDKY Z PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 
Prijímacie skúšky budú žiaci robiť z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVV a Š SR. 
Prijímacia skúška pozostáva z testu zo slovenského jazyka a literatúry,  matematiky, testu 
zo všeobecného prehľadu (dejepis, geografia, občianska náuka, politický a mediálny 



prehľad na Slovensku). Vyhradený čas pre každý test je 40 minút. V teste zo slovenského 
jazyka a literatúry, z matematiky a  zo všeobecného prehľadu môže uchádzač dosiahnuť 
maximálne 25 bodov. Spolu za všetky testy maximálne 75 bodov. Testy sú zostavené 
formou výberu z možností odpovedí, doplňovania a priraďovania textu. Ich obsah 
vychádza zo vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania v základnej škole. 

 
b) TESTOVANIE 9:  
zo SJL - maximálne 25 bodov  
z MAT - maximálne 25 bodov a to nasledovným spôsobom:  
100 - 80% úspešnosť- 25 bodov  
79,5 - 70% úspešnosť - 22 bodov  
69,5 - 60% úspešnosť - 19 bodov  
59,5 - 50% úspešnosť - 16 bodov  
49,5 - 40% úspešnosť - 13 bodov  
39,5 - 30% úspešnosť - 10 bodov  
29,5 - 20% úspešnosť - 7 bodov  
19,5 - 10% úspešnosť -  4 body  
9,5 -  0% úspešnosť - 1 bod 
 

c) ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem 
známky 5 – nedostatočný. V prípade, že bol hodnotený slovne/absolvoval budú 
mu pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 5., 6. a 7. ročníka  
nasledovne: 

 Za dva povinné predmety  
Slovenský jazyk a literatúra 
Matematika 
alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

 Za profilové predmety 
prvý profilový predmet: geografia/zemepis  
druhý profilový predmet: dejepis 
tretí profilový predmet: anglický jazyk  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥), 𝑘 𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎 
 
Ak uchádzač nemal niektorý z profilových predmetov v uvedených ročníkoch, 
započíta sa mu známka z koncoročnej klasifikácie zo 7. alebo 6. alebo 5. ročníka, 
v ktorom bol hodnotený. V prípade, ak mal niektorý z profilových predmetov len 
v jednom ročníku (5., 6., 7., 8., 9) známka z klasifikácie sa mu započíta 2-krát.  

 
d) PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

e) ĎALŠIE KRITÉRIÁ 
Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení predmetovej 
olympiády, umeleckého výkonu.  Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, o akú 
súťaž a  kolo ide. Do celkového hodnotenia sa započítava, ak sa žiak umiestnil  



na 1. mieste až 3. mieste alebo bol úspešným riešiteľom v okresnom, krajskom, 
celonárodnom  alebo medzinárodnom kole v 6. ročníku, 7. ročníku, 8. ročníku alebo 
9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, 
FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde, v umeleckých 
súťažiach (prednes poézie a prózy, výtvarné i umelecky zamerané súťaže 
a redaktorská práca a pod.).  
 

celoslovenské kolo/  krajské kolo   okresné kolo 
   medzinárodné kolo 
1. miesto   20 bodov   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   15 bodov     8 bodov   4 body 
3. miesto   10 bodov     5 bodov   2 body 
úspešný riešiteľ    5 bodov     3 body   1 bod 
 
Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za úspešnú účasť v predmetových 
olympiádach a športových súťažiach  je 20 bodov. (Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, 
o aké kolo ide.) 
 

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor   
7232 M marketingová komunikácia 
 

1. Podmienkou prijatia do 1. ročníka je umiestnenie na prvých miestach v poradí 
uchádzačov, ktorých možno prijať do 1. ročníka pre daný školský rok v danom 
študijnom odbore.  
 

2. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v odbore  marketingová komunikácia 
vznikne na základe počtu získaných bodov za  

 výsledky z prijímacích skúšok 

 výsledky z T9 z jednotlivých vyučovacích predmetov 

 študijné výsledky z povinných a profilových predmetov na ZŠ 

 prospech 

 úspešnosť v predmetových olympiádach, umeleckých súťažiach  
 

Každý uchádzač môže v celom prijímacom konaní získať maximálne 249 bodov, a to: 
a) VÝSLEDKY Z PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

Prijímacie skúšky budú žiaci robiť z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVV a Š SR. 
Prijímacia skúška pozostáva z testu zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
Vyhradený čas pre každý test je 40 minút. V každom teste môže uchádzač dosiahnuť 
maximálne 25 bodov, spolu za všetky testy maximálne 50 bodov. Testy sú zostavené 
formou výberu z možností odpovedí a doplňovania textu. Ich obsah vychádza zo 
vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 
základnej škole. 

 
b) TESTOVANIE 9:  
zo SJL - maximálne 25 bodov  
z MAT - maximálne 25 bodov a to nasledovným spôsobom:  
100 - 80% úspešnosť- 25 bodov  
79,5 - 70% úspešnosť - 22 bodov  
69,5 - 60% úspešnosť - 19 bodov  
59,5 - 50% úspešnosť - 16 bodov  
49,5 - 40% úspešnosť - 13 bodov  
39,5 - 30% úspešnosť - 10 bodov  



29,5 - 20% úspešnosť - 7 bodov  
19,5 - 10% úspešnosť -  4 body  
9,5 -  0% úspešnosť - 1 bod 

 
c) ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem 
známky 5 – nedostatočný. V prípade, že bol hodnotený slovne/absolvoval budú mu 
pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 5, 6. a 7. ročníka 
nasledovne: 

 Za dva povinné predmety  
Slovenský jazyk a literatúra 
Matematika 
alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

 Za profilové predmety 
prvý profilový predmet: geografia/zemepis  
druhý profilový predmet: dejepis 
tretí profilový predmet: anglický jazyk  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥), 𝑘 𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.  
 
Ak uchádzač nemal niektorý z profilových predmetov v uvedených ročníkoch, 
započíta sa mu známka z koncoročnej klasifikácie zo 7. alebo 6. alebo 5. ročníka, 
v ktorom bol hodnotený. V prípade, ak mal niektorý z profilových predmetov len 
v jednom ročníku (5., 6., 7., 8., 9) známka z klasifikácie sa mu započíta 2-krát.  
 

d) PROSPECH 
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 
e) ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnom riešení predmetovej 
olympiády, umeleckého výkonu.  Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, 
o akú súťaž a  kolo ide.  
Do celkového hodnotenia sa započítava, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. 
mieste alebo bol úspešným riešiteľom v okresnom, krajskom, celonárodnom  
alebo medzinárodnom kole v 6. ročníku, 7. ročníku, 8. ročníku alebo 9. ročníku v 
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, 
BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde, v umeleckých súťažiach 
(prednes poézie a prózy, výtvarné a umelecky zamerané súťaže a pod.).  

 
celoslovenské kolo/  krajské kolo   okresné kolo 

   medzinárodné kolo 
1. miesto   20 bodov   10 bodov   5 bodov 
2. miesto   15 bodov     8 bodov   4 body 
3. miesto   10 bodov     5 bodov   2 body 
úspešný riešiteľ    5 bodov     3 body   1 bod 



 
Maximálny počet bodov, ktorý bude uchádzačovi pridelený za úspešnú účasť v predmetových 
olympiádach a športových súťažiach  je 20 bodov. (Na doklade musí byť jednoznačne uvedené, 
o aké kolo ide.) 
 
 

Všeobecné kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na všetky odbory: 

 

3. Bez prijímacej skúšky bude riaditeľka SOŠ masmediálnych a informačných štúdií  
v Bratislave prijímať žiakov, ktorí v T9 (celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ) dosiahli 
v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra a matematika) úspešnosť aspoň 
80 %. Uchádačovi, ktorý nekoná prijímaciu skúšku na základe splnenia požadovanej úspešnosti 
v T9, bude pridelený maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijímaciu skúšku získať. 
 

4. Poradie uchádzačov v každom odbore samostatne bude zostavené nasledovne: 
Podľa celkového počtu získaných bodov v zmysle bodu 2. týchto podmienok prijímacieho 
konania.  

 
5. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý 
uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 
zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov v bode 2. písmena e) Ďalšie kritériá, 
c) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy – pre odbor 

informačné systémy a služby informatika a pre odbory masmediálne štúdiá 
a marketingová komunikácia geografia/zemepis. 
 

6. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov (napr. zdravotných) nemôže zúčastniť na 
prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v 
poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo 
zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej 
skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma 
do prvého ročníka. 
 

7. Žiaci so zdravotným znevyhodnením budú mať upravené podmienky (predĺžený čas) podľa 
potreby na základe správy z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením poradenstva 
a prevencie nie staršia ako 2 roky.  

 
8. Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam 

uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom 
ministerstvom školstva. 
 

9. Riaditeľka strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v 
termíne podľa bodu 8. 

 

10. Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 
uchádzača písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od 
termínu podľa bodu 8. 
 

 
11. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 

dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 



 

12. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale číselné 
kódy, ktoré im budú vopred pridelené. 
 

13. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole 
vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých 
možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. 
Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok podľa kritérií uvedených 
v týchto podmienkach prijímacieho konania.  

 
 
 
Podmienky prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade 21. 02. 2022 a v Rade 
školy per rollam dňa 21. 02. 2022. 
 
 
V Bratislave dňa 22. 02. 2022                                              
 
 
                                                                                                  Mgr. Jana Mašlejová 
                                                                                                      riaditeľka školy 
 


