
 

                               
 

            
 
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 

Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 
Základná škola, Ulica mládeže  2350/7, Poprad

              Poprad, 20. mája 2020  

                                                                                                                

       Oznam riaditeľa školy k prijímacím skúškam na  4-ročné gymnázium  

                                                   v školskom roku 2019/2020     

   

Keďže mimoriadna situácia znemožnila štandardný priebeh prijímacieho konania, dovolíme si 

vám milí študenti, vážení rodičia dať niekoľko odporúčaní, ktoré pomôžu vám aj nám pri čo 

najrýchlejšej administrácii prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. 

     

1. V prípade, že ste medzi prijatými na Gymnáziu, Ul.  D. Tatarku  i na Gymnáziu 

Kukučínovej ul., v Poprade bude vás v mene oboch riaditeľov kontaktovať poverená 

osoba. Ak ste rozhodnutí kam chcete nastúpiť, povedzte jej svoju preferenciu hneď, 

prípadne v čo najkratšom čase.  Ak nie, rozhodnite sa čo najskôr. Veľmi tým pomôžete 

ďalším záujemcom, tiež výborným žiakom,  ktorí sa môžu zapísať na vami uvoľnené 

miesto na druhej škole. Svoju voľbu potvrďte doručením podpísaného záväzného 

potvrdenia o nastúpení do vybranej školy fyzicky alebo pošlite emailom jeho sken na 

adresu: skola@ssdtpp.sk  

2. Ak budete prijatí na obe školy, na ktoré ste sa prihlásili (jedno z menovaných gymnázií + 

iná škola), dajte čo najskôr správu, na ktorú školu chcete nastúpiť. Svoju voľbu potvrďte 

doručením záväzného potvrdenia o nastúpení do vybranej školy a doručením  potvrdenia 

o nenastúpení druhej škole. Vaša pružnosť a serióznosť pomôže školám i ďalším adeptom 

na prijatie. 

3. Ak ste sa na našej škole umiestnili pod miestami zaručujúcimi prijatie, nestratili ste ešte 

šancu do školy sa dostať. Určite sa uvoľní niekoľko miest tým, že niektorí z vás budú 

prijatí na obe menované školy v bode 1, a budú si môcť vybrať, čím uvoľnia jedno miesto 

niekomu inému. Informujte sa preto od 22.mája 2020 /piatok/ v čase 8:30 – 12:00 h na 

telefónnych číslach 052 7721 663, 052 7724 057 o tom, aký je stav, a či ste sa nedostali 

medzi prijatých žiakov. Po obdržaní rozhodnutia o neprijatí nemusí byť všetko stratené, 

máte právo odvolať sa voči rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí, čo vám  dáva šancu zaujať 

niektoré z prípadne uvoľnených miest. Ak máte ozajstný záujem o štúdium v našej škole, 

urobte to obratom. Akceptovať budeme i emailom zaslané zoskenované a podpísané 

odvolania. 

4. Je prirodzené, že najviac práce s administráciou majú školy, o ktoré je najväčší záujem. 

Ostatné školy môžu svoje rebríčky zverejniť už skôr, nemáte však dôvod ponáhľať sa.  

Zápisné lístky môžete vy alebo vaši rodičia odovzdávať až do 4 .6., takže pokojne vyčkajte 

na vyhlásenie výsledkov prijímacieho konania do najžiadanejších škôl, až potom reagujte 

na ponuky iných škôl. 

 

                                                                                                                   Mgr. Dušan Nebus 

             riaditeľ školy 
 

Poznámka: Identifikačný kód /osobný kód/ bol odoslaný poštou na adresu Vami uvedenú 

v prihláške na štúdium. Pod týmto kódom budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok. 
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