
Vážení záujemcovia o 4 - ročné  štúdium na Gymnáziu, Ul. Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 

 

Mimoriadna situácia, ktorá je na Slovensku  pre zabránenie šíreniu epidémie Covid 19 zmenila prakticky 

všetky zabehané mechanizmy v školách. Týka sa to aj prijímacieho konania pre študijný odbor 7902 J 

gymnázium - 4 ročné štúdium. Nevieme akými informáciami o prijímacom konaní disponujete, preto 

sme sa, mimoriadne,  rozhodli poskytnúť Vám stručné vysvetlenie stavu a možností, ktoré v súvislosti 

s ním vznikajú. 

Pôvodne prijaté kritéria pre štvorročné štúdium sme museli úplne zmeniť a upraviť ich v súlade s 

usmernením Ministerstva školstva SR. V praxi to znamená, že náš doterajší systém, v ktorom sme brali 

do úvahy prospech na ZŠ, výsledky testovania T-9 a hlavne výsledky prijímacích skúšok sa zredukovali 

na akceptáciu študijných výsledkov a prospechu na ZŠ, v menšej miere doplnené o body za úspechy v 

olympiádach  a vybraných súťažiach. Ak si podrobne prečítate naše upravené  kritériá zverejnené na 

stránke školy  - www.ssdtpp.sk  viete si vyrátať počet bodov, ktoré môžete získať aj sami. 

Počet bodov Vám ale nedá informáciu o tom, ktorí budete v poradí prijímaných žiakov. To sa všetci 

dozvieme, až keď budeme mať všetky Vaše prihlášky v systéme.  Vašou úlohou momentálne je doručiť 

prihlášku riaditeľovi základnej školy do 15.5. a ten by ju mal preposlať  do 19.5. k nám do školy. Potom 

nastane proces tvorenia rebríčkov a určovania prijatých a neprijatých žiakov. Z minulých rokov vieme, 

že najlepší žiaci posielajú prihlášky na dve najlepšie školy v meste, o ktoré je zároveň najväčší záujem . 

Nie je dôvod neurobiť to takto i tento rok. Spolu s pánom riaditeľom druhej školy robíme isté opatrenia 

v kritériách, i v koordinácii našej činnosti, aby všetci výborní žiaci mali vysokú pravdepodobnosť, že sa 

na niektorú z týchto dvoch škôl dostanú.  

Ak si však niekto nie je istý, či jeho prospech bude stačiť na miesto zabezpečujúce prijatie, urobí 

rozumne, ak dá prihlášku iba na preferovanú z týchto dvoch škôl a poistí sa druhou prihláškou na inú 

školu v meste.  

V prípade neúspechu v prvotnom rebríčku, je potrebné sa informovať aká je možnosť dostať sa na 

niektoré z uvoľnených miest a využiť treba i inštitút odvolania sa voči rozhodnutiu o neprijatí.  Zo 

skúseností vieme, že k istým posunom v rebríčku dochádza každý rok.  

Nepokladáme  situáciu s tohtoročným prijímacím konaním za optimálnu, ale nemáme inú možnosť, 

ako rešpektovať dané pravidlá. Urobíme však všetko preto, aby ste boli skoro informovaní o tom, aká 

je vaša situácia a čo je rozumné urobiť. 

 

V Poprade 11.5.2020              Mgr. Dušan Nebus 

         riaditeľ školy 
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