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Žilinský samosprávny kraj 
zriaďovateľ školy  

 

GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU 

  M. M. HODŽU 860/9 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov 

na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu  

do prvého ročníka a prímy v školskom roku 2022/2023 

 

I. Všeobecné podmienky prijímania  

Prijímacie konanie sa koná podľa § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z.  

Uchádzači na prihlášku uvádzajú EDUID školy: 100007754  

( Zoznam škôl a školských zariadení a ich EDUID je na www.eduzoznam.sk) 

Štvorročné štúdium 

1. Pre školský rok sa otvárajú 2 triedy štvorročného štúdia s 60 žiakmi v študijnom odbore 

7902 J – gymnázium podľa školského vzdelávacieho programu „Škola pre prax ...“.  

2. Podľa školského vzdelávacieho programu je vzdelávanie bez zamerania a  profilácia 

žiakov bude umožnená v druhom, treťom a štvrtom ročníku systémom rozširujúcich 

 a voliteľných predmetov.  

3. Žiaci sa učia anglický jazyk s prípravou na povinnú maturitnú skúšku na úrovni B2 

SERR/CEFR. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky nemecký jazyk / ruský jazyk. 

4. Škola  prijme žiakov základných škôl len po predložení nižšie uvedených dokumentov 

do 20.03.2022: 

a. prihlášky na štúdium na strednej škole,  

b. dokladov o úspechoch v mimoškolskej činnosti, ktoré si predloží žiak alebo 

zákonný zástupca (škola bude akceptovať aj potvrdenia riaditeľov ZŠ, nielen 

fotokópie osvedčení),  

c. potvrdenia o ZPS alebo správy z diagnostického vyšetrenia o ŠVVP uchádzača 

nie staršej ako dva roky.  

5. Prihláška na štúdium je povinná. Ostatné podklady povinné nie sú, no škola z dôvodu 

nepredloženia písomného podkladu v stanovenej lehote nepridelí uchádzačovi príslušné 

body.  Tým uchádzač stráca nárok na zohľadnenie nezdokladovaných  výsledkov, aj 

keby ich dokladoval dodatočne.   
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Osemročné štúdium 

1. Pre školský rok sa otvára 1 trieda osemročného štúdia s 18 žiakmi v študijnom odbore 

7902 J – gymnázium podľa školského vzdelávacieho programu „Škola pre prax ...“.  

2. Podľa školského vzdelávacieho programu je vzdelávanie bez zamerania. Ďalšia 

profilácia žiakov bude umožnená v šiestom, siedmom a ôsmom ročníku (sexta, septima, 

oktáva) systémom rozširujúcich a voliteľných predmetov paralelne so štvorročným 

štúdiom. 

3. Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonom stanovenom termíne 

– do 20. 3. 2022 podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. 

V prípade žiaka so ŠVVP aj správy z diagnostického vyšetrenia nie staršej ako dva roky. 

Táto príloha nie je povinná, no inak ŠVVP žiaka nemôžu byť zohľadnené 

v rozhodovacom procese. 

4. Žiaci sa učia anglický jazyk s prípravou na povinnú maturitnú skúšku na úrovni B2 

SERR/CEFR. Druhý cudzí jazyk  je francúzsky jazyk. 

5. Podmienkou zápisu uchádzača na štúdium je súhlas zákonného zástupcu s výučbou 

francúzskeho jazyka. 

6. Podmienkou prijatia bude aspoň 17 uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia.  

 

II.  Postupy pri prijímaní pre 4-ročné aj 8-ročné štúdium 

Do 28. februára 2022 riaditeľ Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši 

(ďalej GMMH) zverejní kritériá prijímania.  

Do 20. marca 2022 zákonný zástupca odošle alebo doručí prihlášku na štúdium. Prihlášku 

môže posielať elektronicky cez EDUPAGE, doručiť osobne v listinnej forme na podateľňu 

školy alebo poslať poštou. (prihlášku podľa pokynov ministerstva školstva nie je možné posielať 

elektronickou poštou). 

2. mája 2022 bude prvý termín a  9. mája 2022 bude druhý termín prijímacích skúšok na 

štvorročné aj osemročné štúdium. 

18. mája 2022 riaditeľ školy zverejní poradovník uchádzačov podľa výsledkov prijímacej 

skúšky a vydá rozhodnutia o prijatí a neprijatí. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania  zverejní riaditeľ strednej školy na webovom sídle školy a na dverách 

školy. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným kódom zoradených podľa 

celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal 
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prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Rozhodnutia budú zaslané a doručené cez systém 

EDUPAGE 18. mája 2022. 

Do 23. mája 2022 rodič, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí na štúdium, potvrdí, že jeho dieťa 

nastúpi na štúdium. Ak tak neurobí, rozhodnutie stráca platnosť. Potvrdenie musí byť podpísané 

všetkými zákonnými zástupcami, inak je neplatné. 

Do 23. mája 2022 rodič, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí, môže proti rozhodnutiu podať 

odvolanie. Ak tak neurobí, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a žiak už nebude môcť byť 

prijatý, ani keby sa v poradovníku dostal na miesto, ktoré to umožňuje. 

Podľa §150 ods.8 písm. c  a § 161k zákona 245/2008 Z. z. môže minister školstva zmeniť postup 

v prijímacom konaní podľa epidemiologickej situácie. O zmenách bude škola informovať na 

svojej web stránke. 
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Podmienky prijatia na štvorročné štúdium 

Škola pri prijímaní na štúdium zohľadňuje: 

• Výsledky prijímacích skúšok, kde sa body prideľujú za písomnú skúšku zo SJL a z 

MAT. 

• Výsledky štúdia na ZŠ, kde sa body prideľujú za známky na vysvedčeniach a za 

výsledky v Testovaní 9. 

• Výsledky v súťažiach a mimoškolské aktivity. 

Zákonný zástupca doloží kópie (neoverené) alebo skeny dokumentov potvrdzujúcich výsledky 

v súťažiach, alebo potvrdenie riaditeľa ZŠ, za ktoré môžu byť pridelené body, spolu 

s prihláškou. 

Prijímanie bez účasti na prijímacích skúškach 

Škola neprijíma uchádzačov bez prijímacích skúšok. Ak uchádzač na Testovaní 9 dosiahol 

úspešnosť 90% a viac z každého predmetu, bude mu za prijímacie skúšky automaticky 

započítaných 60 bodov a prijímacích skúšok sa nemusí zúčastniť.  

 

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok 

 

Výsledky prijímacích skúšok 

1. Za  výsledky na prijímacích skúškach môže žiak získať 60 bodov. 

2. Prijímacie skúšky budú písomne, každá v trvaní 45 minút a to zo slovenského jazyka a 

literatúry maximálne za 30 bodov a z matematiky maximálne za 30 bodov.  

◦ Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku z predmetu, ak získa aspoň  6 bodov. 

◦ Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak vykoná úspešne prijímaciu skúšku z 

každého predmetu.  

3. Prijímacia skúška bude formou testu a ako úlohy budú zaradené úlohy z doterajších 

Testovaní 9 ( alebo Monitorov9) prípadne ich jednoduché modifikácie. 

Výsledky štúdia na ZŠ 

1. Za študijné výsledky na ZŠ môže žiak získať 60 bodov. 30 bodov za známky na 

vysvedčeniach a 30 bodov za výsledky v Testovaní 9. 
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2. Pri prijímacom konaní sa zohľadňujú výsledky štúdia na ZŠ tak, že žiak môže získať 

body za výsledky polročnej a koncoročnej klasifikácie na vysvedčeniach v 6., 7. a 8. 

ročníku a polročnej klasifikácie v 9.ročníku.  

• Body za výsledky klasifikácie na vysvedčeniach sa prideľujú takto: 

3. Za priemer známok zo SJL môže žiak získať maximálne 6 bodov. 

4. Za priemer známok z MAT môže žiak získať maximálne 6 bodov. 

5. Za priemer známok zo skupiny prírodovedných predmetov (FYZ, CHE, BIO) môže žiak 

získať maximálne 6 bodov. 

6. Za priemer známok zo skupiny humanitných predmetov (OBN, DEJ, GEG) môže žiak 

získať maximálne 6 bodov. 

 

Počty bodov podľa odsekov 3 až 6 sa prideľujú nasledovne:  

Maximálny počet žiak získava za priemer 1,0. Za priemer 2,0 a horší získa 

uchádzač v danej skupine predmetov 0 bodov. Za priemery v rozmedzí 1,0 a 2,0 

získa žiak prislúchajúci počet bodov. Body sa prideľujú zaokrúhlene na tri 

desatinné miesta.  

7. Ak z predmetu ANJ mal  žiak len známky „ výborný“, získa 2 body. Ak mal najviac 

dve známky „chválitebný“ a ostatné „výborný“, získa jeden bod. 

8. Ak z predmetu INF mal  žiak len  známky „ výborný“, získa 2 body.  

9. Ak žiak navštevoval predmet NEJ,  alebo RUJ alebo FRJ, a to v základnej škole, 

jazykovej škole alebo CVČ, získa 2 body. 

•  Body za testovanie 9 

10. Ak sa z výsledkov bude dať použiť percentil, tak body budú pridelené rovnomerne tak, 

že za percentil 90% sa pridelí 15 bodov a za percentil 60% 1 bod za SJL aj za MAT. 

11. Ak sa z výsledkov nebude dať použiť percentil, tak body budú pridelené rovnomerne 

tak, že za úspešnosť 100% sa pridelí 15 bodov a za priemernú úspešnosť 60% 1 bod za 

SJL aj za MAT. Body sa prideľujú zaokrúhlene na 3 desatinné miesta. 

12. Ak žiak do 17. mája 2022 nebude môcť predložiť výsledky Testovania 9, budú mu 

pridelené body proporčne, s presnosťou na tri desatinné miesta, za sumárny priemer 

známok zo SJL a MAT z koncoročnej klasifikácie na vysvedčeniach v 6., 7., 8. ročníku 
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a polročného vysvedčenia v 9.ročníku tak, že za priemer 1.00 získa 30 bodov a za 

priemer 2.00 získa 0 bodov. 

Výsledky súťaží a mimoškolských aktivít 

1. Za výsledky v mimoškolských  súťažiach môže žiak získať maximálne 60 bodov. 

2. Škola si cení cieľavedomých uchádzačov s osobnými ambíciami, ktorí popri štúdiu na 

ZŠ preukázali trvalý záujem aj o iné aktivity ako  školské povinnosti a  dosiahli v nich 

pozoruhodné výsledky. 

3. Škola bude zohľadňovať predmetové olympiády a súťaže uvedené v zozname 

IUVENTA a súťaže uvedené v zozname Národného osvetového centra.  Zohľadňujú sa 

výsledky v súťažiach a mimoškolských aktivitách v 6., 7., 8. a 9. ročníku tak, že: 

a. za účasť na školskom kole získa žiak 1 bod, 

b. za umiestnenie na jednom z prvých troch miest v školskom kole alebo účasť v prvom 

postupovom (okresnom, obvodnom) kole získa žiak 5 bodov, 

c. za umiestnenie na jednom z prvých troch miest v prvom postupovom (okresnom, 

obvodnom) kole  alebo účasť na druhom postupovom kole získa žiak 20 bodov.  

d. Za umiestnenie v súťažiach, kde sa určuje celoslovenský percentil, za percentil 80 

a vyšší 20 bodov, za 60 až 70,99 5 bodov a percentil 40 až 50,99 1 bod. 

4. Škola bude zohľadňovať športové súťaže organizované SAŠŠ  a národnými športovými 

zväzmi. Za účasť a výsledky v športových súťažiach môže uchádzač získať maximálne 

30 bodov. 

1. Súťaže organizované SAŠŠ:  

a. za reprezentáciu školy 2 body, 

b. za umiestnenie na jednom z prvých troch miest (v medziškolskej súťaži) 10 bodov. 

Body sa pridelia za každý šport len raz, teda ak žiak sa zúčastnil troch ročníkov 

súťaže, tak dostane body len za najúspešnejší rok.   

2. Športové súťaže organizované národnými športovými zväzmi - zohľadňuje sa len 

jeden šport. Za účasť na celoslovenskom kole alebo v celoštátnej lige/súťaži sa 

pridelia 2 body a umiestnenie na jednom z prvých troch miest 10 bodov. 

3. Pri kolektívnych športoch alebo súťažiach družstiev sa prideľuje polovičný počet 

bodov. 
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Ďalšie podmienky prijatia na štvorročné štúdium 

 1.  Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka, ak: 

 a) úspešne vykonal prijímaciu skúšku, 

 b) v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok sa umiestnil do 60. miesta vrátane, 

(pri ponechaní rezervy na študentov, ktorých neúčasť na prijímacích skúškach bola 

ospravedlnená), 

 c) zákonný zástupca nedoručil „potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium“ . 

 2. Rozhodnutie je platné a vykonateľné, ak: 

 a) zákonný zástupca do 23.05.02022 a určeným spôsobom doručí riaditeľovi školy 

všetkými zákonnými zástupcami podpísané „potvrdenie o nastúpení žiaka na 

štúdium“,  

 b) zákonný zástupca vyberie pre žiaka druhý cudzí jazyk, na ktorý ho je možné 

zaradiť, 

 c) žiak úspešne ukončí príslušný ročník štúdia na základnej škole, 

 d) zákonný zástupca nedoručí „potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium“ aj riaditeľovi 

inej školy. 

 3. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z týchto podmienok, rozhodnutie stráca platnosť. 
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Podmienky prijatia na osemročné štúdium 

Do osemročného štúdia sa prijímajú všetci žiaci na základe prijímacích skúšok. Na štúdium 

môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom 

školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania. 

 

Písomné prijímacie skúšky 

1. Písomná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva 

z „doplňovačky“ na preverenie gramatických zručností a testu na overenie vedomostí a 

zručností z gramatiky, slohu a literatúry a čitateľskej gramotnosti. Skúška je v trvaní 45 

minút, v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 (pre 1. – 4. ročník) a časti 

5. ročníka. Za celú písomnú prijímaciu skúšku môže uchádzač získať 30 bodov. 

2. Písomná prijímacia skúška z matematiky pozostáva z testu. Skúška v trvaní 45 minút je 

z výpočtov s prirodzenými číslami, hodinami, minútami, cenami (euro a eurocenty) a 

geometria v rozsahu výpočtov objemov obvodov a obsahov v rozsahu štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 1 (pre 1. – 4. ročník) a časti 5. ročníka.  Za celú 

písomnú prijímaciu skúšku môže uchádzač získať 30 bodov. 

3. Žiak vykoná úspešne písomnú prijímaciu skúšku z predmetu, ak dosiahne minimálne 6 

bodov. Žiak vykoná úspešne písomné prijímacie skúšky, ak vykoná úspešne písomnú 

prijímaciu skúšku z každého predmetu. 

Zohľadnenie výsledkov štúdia na ZŠ 

1. Prospech v predošlom štúdiu na ZŠ sa nezohľadňuje. (Variabilita klasifikácie v prvých 

4 ročníkoch základnej školy je tak široká, že nie je možné stanoviť univerzálne kritériá.) 

2. Žiakovi sa pridelia záporné body, ak mal počas doterajšieho štúdia na ZŠ zníženú 

známku zo správania, a to -20 bodov za každé zníženie o jeden stupeň. ( Príklad: Ak 

mal žiak počas doterajšieho štúdia na ZŠ dvakrát zníženú známku zo správania o jeden 

stupeň, bude mu pridelených -40 bodov. Ak mal žiak počas doterajšieho štúdia ZŠ 

jedenkrát zníženú známku zo správania o dva stupne, bude mu tiež pridelených -40 

bodov.) 

Zohľadnenie súťaží a mimoškolských aktivít 

1. Žiak môže získať body za výsledky významné v celoslovenskom meradle. Body  

prideľuje prijímacia komisia pred písomnými prijímacími skúškami. Za tieto výsledky 
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môže byť pridelených maximálne 10 bodov. Výsledky dokladá zákonný zástupca 

diplomom alebo iným osvedčením spolu s prihláškou. 

Ďalšie podmienky prijatia na osemročné štúdium 

 1.  Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka, ak: 

 a) úspešne vykoná prijímaciu skúšku, 

 b) ak počet žiakov, ktorí splnili podmienky na prijatie,  nie je nižší ako 17 (v opačnom 

prípade sa trieda neotvorí pre nedostatočný záujem),  

 c) ak sa v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok umiestnil do 18. miesta vrátane, 

(pri ponechaní rezervy na študentov, ktorých neúčasť na prijímacích skúškach bola 

ospravedlnená). 

 2. Rozhodnutie je platné a vykonateľné, ak: 

 a) zákonný zástupca určeným spôsobom doručí riaditeľovi školy „potvrdenie o 

nastúpení žiaka na štúdium“  do 23.5.2022, 

 b) zákonný zástupca súhlasí s vyučovaním francúzskeho jazyka, 

 c) žiak úspešne ukončí príslušný ročník štúdia na základnej škole, 

 d) zákonný zástupca nedoručí „potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium“ aj riaditeľovi 

inej školy. 

 3. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z týchto podmienok rozhodnutie o prijatí stráca 

platnosť. 
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III. Spoločné ustanovenia o prijímacích skúškach 

 1.  Žiak je vylúčený z prijímacích skúšok (ak sa budú konať), ak: 

 a) sa nezúčastní písomných prijímacích skúšok a do začiatku skúšok osobne, poštou 

alebo telefonicky jeho zákonný zástupca alebo iná relevantná osoba nepožiada 

o ospravedlnenie neprítomnosti (§66 ods. 9 zákona 245/2008 Z. z.). Akceptujú sa 

zdravotné dôvody alebo vis major, 

 b) pri písomných skúškach používa nepovolené pomôcky alebo aktívne komunikuje 

s iným žiakom, 

 c) neodovzdá písomnú  prácu podľa pravidiel vyhlásených dozor konajúcim 

pedagógom. 

 2.  Pri rovnosti bodov je uprednostnený žiak: 

 a) ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (§ 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.), 

 b) potom uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

 c) ďalej žiak, ktorý dosiahol lepšie výsledky v Testovaní 9 (len pre 4r.), 

 d) ďalej žiak, ktorý získal viac bodov v predmetových olympiádach MAT, FYZ, BIO, 

CHE, DEJ GEO, ANJ, RUJ, NEJ, FRJ Pytagoriáde a Hviezdoslavovom  Kubíne, 

 e) ďalej žiak, ktorý dosiahol lepšie výsledky z prijímacej skúšky z matematiky, 

 f) ďalej žiak, ktorý dosiahol lepšie výsledky z prijímacej skúšky zo SJL, 

 g) ďalej žiak, ktorý má lepšie výsledky (klasifikáciu) z anglického jazyka, 

 h) ďalej žiak, ktorý má viac absolvovaného druhého jazyka.  

Ak budú všetky kritériá rovnaké, o prijatí rozhodne prijímacia komisia na základe 

posúdenia vysvedčení a mimoškolských aktivít uchádzača. 

 3. V prípade, že sa niektoré kritérium nebude dať použiť pre niektorého žiaka, kritérium 

sa vypúšťa. 

 4. V súlade s § 66 ods. 8, uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť 

na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín 

najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi 

uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade 

rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 
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 Vydávanie rozhodnutí a zápis žiakov na štúdium 

 1. Na základe pridelených bodov bude spracovaný anonymizovaný poradovník 

uchádzačov, ktorí budú identifikovateľní kódom. Výsledky podľa § 68 ods.1 budú 

zverejnené na presklených dverách školy od parkoviska, na úradnej tabuli školy v 

hlavnom vchode a na webovom sídle školy www.gymlm.sk. 

 2. Uchádzači budú prijímaní postupne podľa umiestnenia v poradovníku. 

 3. Podrobnosti zápisu určí riaditeľ školy na základe vtedy platných epidemiologických 

opatrení. 

 4. Na štúdium v septembri 2022 môžu nastúpiť len žiaci, ktorým nezanikla platnosť 

rozhodnutia (viď podmienky „ Rozhodnutie je platné a vykonateľné ...“). 

 5. Rodič, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a má naďalej záujem 

o štúdium na GMMH, podá odvolanie proti rozhodnutiu. Ak neodovzdajú „potvrdenie 

o nastúpení žiaka na štúdium“ iní žiaci, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí, a tým sa 

uvoľní miesto, budú autoremedúrou (zmenou rozhodnutia o neprijatí na rozhodnutie o 

prijatí) vybavené odvolania v poradí podľa poradovníka. Na žiakov, ktorí nepodajú 

odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, sa pozerá tak, že sa rozhodli pre štúdium na inej 

škole a o štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu už nemajú záujem. 

 6. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva u riaditeľa školy a o odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny 

kraj, odbor školstva a športu v Žiline. 

Prijímanie žiakov so ŠVVP 

 7. Žiaci so ŠVVP budú mať vytvorené špecifické podmienky podľa charakteru ŠVVP za 

predpokladu, že  rodič/zákonný zástupca predloží: 

 a) Správu z poradenského zariadenia s odporúčaniami na  úpravu  podmienok nie 

staršiu ako dva roky. 

 b) Žiaci so ŠVVP predkladajú príslušnú dokumentáciu spolu s prihláškou. Pokiaľ 

uvedené dokumenty nebudú priložené k prihláške na štúdium, škola nebude 

môcť obsahovo a organizačne vytvoriť podmienky na prijímanie podľa ŠVVP. 

Podmienky budú vytvorené len v rozsahu, ktorý vyplýva z predloženej 

dokumentácie. 
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 8. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie 

lekára so špecializáciu všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať odbor 

7902 – J gymnázium. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

Kritériá boli odporučené pedagogickou radou (§65 ods. 2,3 zákona 245/2008 Z. z.) 26.1.2022. 

Kritériá boli predložené rade školy na vedomie. 

Všetky informácie o prijímacích skúškach podávajú riaditeľ školy (č. t. 044 55183 35) a 

zástupkyňa riaditeľa školy pre veci pedagogické (č. t. 044 55183 36). 

Kritériá prijímania aj s prílohami sú na www.gymlm.sk a vo vitríne pred budovou Gymnázia 

M. M. Hodžu. 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši  28. februára 2022        

 

      

          RNDr. Jozef Škorupa 

riaditeľ školy 
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