Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice
Prihláška na maturitnú skúšku
Meno a priezvisko: ...........................................................................................................
Rodné číslo: ........................................................ Trieda: ................................................
Záväzne sa v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z.z. a vyhláškou MŠ SR
č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení zmien a doplnkov
prihlasujem na maturitnú skúšku v riadnom období v marci až júni 2021
z predmetov:
1. slovenský jazyk a literatúra
2. anglický jazyk (úroveň C1 )
3. ...................................................... (voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných
alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov s týždennou hodinovou dotáciou
najmenej 6 hodín)
4. ........................................................
....... * (ďalší voliteľný predmet)
a dobrovoľnú maturitnú skúšku
1. ....................................................... .............................. *
2. .........................................................
............................. *
V Košiciach dňa ...................................

................................................
podpis žiaka
(*pri voľbe cudzieho jazyka, prosím uveďte úroveň B1 alebo B2
pri voľbe dobrovoľnej MS z matematiky prosím uveďte aj formy a časti skúšky:
EČ a UFIČ, alebo iba EČ alebo iba UFIČ )
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