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Informácie k realizácii prijímacieho konania  

 

4- ročné štúdium 

 
1. Výsledky uchádzačov o štúdium sú zverejnené na www stránke školy  a na informačnej 

tabuli pred školou dňa 18. 05. 2022. 

2. Do 18. 5. 2022  riaditeľka školy pošle rodičom rozhodnutie. Rozhodnutie poslané cez 

Edupage je informatívne. Platné je rozhodnutie, ktoré príde poštou a je podpísané 

a opečiatkované.  

 

3. Prijatí uchádzači  
Uchádzači na  1. - 90. mieste na výsledkovej listine sa prídu so zákonnými zástupcami zapísať 

do riaditeľne školy v termínoch:  

 18. 05. 2022 od 14:00 do 16:00,   

 19. 05. 2022 od 8:00 do 15:30,  

 20. 05. 2022 od 8:00 do 11:00,  

 prípadne  v inom termíne po osobnom telefonickom dohovore (0908/ 932 307). 

Som rodič a 

A. určite chcem zapísať svoje dieťa na GVPT 

Zápis v uvedených termínoch je určený pre uchádzačov, ktorí sú rozhodnutí nastúpiť na GVPT. 

Pri zápise je potrebné odovzdať: 

1. potvrdenie o nastúpení (príloha 1), 

2. ak príde jeden zákonný zástupca, musí mať od druhého zákonného zástupcu podpísaný 

dokument Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa 

rozhoduje v správnom konaní (príloha 2) alebo podpísané potvrdenie o nastúpení aj 

druhým rodičom, 

3. ak jeden zákonný zástupca nemôže získať súhlas druhého zákonného zástupcu pre 

proces zapísania žiaka na štúdium, musí mať Čestné vyhlásenie (príloha 3). 

(Prílohu 1, prílohu 3 je možné vypísať aj počas zápisu.) 

 

Pri zápise zákonný zástupca záväzne zapisuje žiaka na druhý cudzí jazyk (výber z jazykov: 

nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk) a etickú alebo náboženskú výchovu. 

V Edupage odkliknite zapísanie dieťaťa na GVPT, nemusíte tam už nič vkladať, všetko 

doriešime spolu na zápise. 

 

B. určite nechcem zapísať svoje dieťa na GVPT 

Chceme Vás poprosiť, ak ste rozhodnutý svoje dieťa zapísať na inú školu a neuvažujete 

o zápise na GVPT, aby ste čo najskôr označili v Edupage nástup na aktuálnu školu. 

 

C. ešte sa rozhodujem 

Svoj záujem/nezáujem zákonný zástupca vyjadruje do 23. 5. 2022. Ak dovtedy neinformuje 

školu o záujme zapísať žiaka na GVPT, rozhodnutie o prijatí stráca po termíne 23. 5. 2022 

platnosť. 
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4. Neprijatí uchádzači  
 

Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov, ktorí urobili prijímacie skúšky, môžu podať písomné 

odvolanie (príloha 5) osobne na sekretariáte školy alebo poštou do 5 dní od doručenia 

rozhodnutia o neprijatí.  

Poradie budeme aktualizovať podľa aktuálneho stavu zapísaných a nezapísaných žiakov. 

Zákonných zástupcov budeme informovať telefonicky, postupujeme podľa poradia na 

prijímacích skúškach. 

Je potrebné si uvedomiť, že zverejnené poradie sa bude ešte meniť. V prípade zmeny Vás 

budeme kontaktovať. Nezabúdajte, že naši uchádzači sa často rozhodujú až medzi 4 školami, 

preto sa bude poradie prijatých žiakov určite posúvať a je potrebné poslať nám odvolanie. 

 

5. V prípade, že sa na štúdium nezapíšu prijatí uchádzači, budú prijatí žiaci podľa poradia 

umiestnení od 90. miesta.   

 

 

 

 

5- ročné štúdium 

 
1. Výsledky uchádzačov o štúdium sú zverejnené na www stránke školy  a na informačnej 

tabuli pred školou dňa 18. 05. 2022. 

2. Do 18. 5. 2022  riaditeľka školy pošle rodičom rozhodnutie. Rozhodnutie poslané cez 

Edupage je informatívne. Platné je rozhodnutie, ktoré príde poštou a je podpísané 

a opečiatkované.  

 

3. Prijatí uchádzači  
Uchádzači na  1. - 23. mieste na výsledkovej listine sa prídu so zákonnými zástupcami zapísať 

do riaditeľne školy v termínoch:  

 18. 05. 2022 od 16:00 do 17:00,   

 19. 05. 2022 od 15:30 do 16:30,  

 20. 05. 2022 od 8:00 do 11:00,  

 prípadne  v inom termíne po osobnom telefonickom dohovore (0908  932 307). 

Riaditeľka školy môže prijať 24 žiakov, nakoľko jeden žiak bude konať talentové skúšky 

v náhradnom termíne, nateraz bude prijatých 23 žiakov. Po realizácii náhradného termínu bude 

poradie aktualizované. 

Som rodič a 

A. určite chcem zapísať svoje dieťa na GVPT 

Zápis v uvedených termínoch je určený pre uchádzačov, ktorí sú rozhodnutí nastúpiť na GVPT. 

Pri zápise je potrebné odovzdať: 

5. potvrdenie o nastúpení (príloha 1), 
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6. ak príde jeden zákonný zástupca, musí mať od druhého zákonného zástupcu podpísaný 

dokument Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa 

rozhoduje v správnom konaní (príloha 2) alebo podpísané potvrdenie o nastúpení aj 

druhým rodičom, 

7. ak jeden zákonný zástupca nemôže získať súhlas druhého zákonného zástupcu pre 

proces zapísania žiaka na štúdium, musí mať Čestné vyhlásenie (príloha 3)  

 

(Prílohu 1, prílohu 3 je možné vypísať aj počas zápisu.) 

Pri zápise zákonný zástupca záväzne zapisuje žiaka etickú alebo náboženskú výchovu. 

V Edupage odkliknite zapísanie dieťaťa na GVPT, nemusíte tam už nič vkladať, všetko 

doriešime spolu na zápise. 

 

B. určite nechcem zapísať svoje dieťa na GVPT 

Chceme Vás poprosiť, ak ste rozhodnutý svoje dieťa zapísať na inú školu a neuvažujete 

o zápise na GVPT, aby ste čo najskôr označili v Edupage nástup na aktuálnu školu. 

 

C. ešte sa rozhodujem 

Svoj záujem/nezáujem zákonný zástupca vyjadruje do 23. 5. 2022. Ak dovtedy neinformuje 

školu o záujme zapísať žiaka na GVPT, rozhodnutie o prijatí stráca po termíne 23. 5. 2022 

platnosť. 

 

 

8. Neprijatí uchádzači  
 

Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov, ktorí urobili prijímacie skúšky, môžu podať písomné 

odvolanie (príloha 5) osobne na sekretariáte školy alebo poštou do 5 dní od doručenia 

rozhodnutia o neprijatí.  

Poradie budeme aktualizovať podľa aktuálneho stavu zapísaných a nezapísaných žiakov. 

Zákonných zástupcov budeme informovať telefonicky, postupujeme podľa poradia na 

prijímacích skúškach. 

Je potrebné si uvedomiť, že zverejnené poradie sa bude ešte meniť. V prípade zmeny Vás 

budeme kontaktovať. Nezabúdajte, že naši uchádzači sa často rozhodujú až medzi 4 školami, 

preto sa bude poradie prijatých žiakov určite posúvať a je potrebné poslať nám odvolanie. 

 

5. V prípade, že sa na štúdium nezapíšu prijatí uchádzači, budú prijatí žiaci podľa poradia 

umiestnení od 24. miesta.   

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Darina Súderová 

         riaditeľka školy 

 


