
  Gymnázium, Školská 234/8, 017  01  Považská Bystrica 

 

 

Vážení rodičia,  

 

  je nám ľúto každého šikovného žiaka, ktorý má dobré známky, výsledky v Testovaní9 aj  testy 

na  prijímacích  skúškach  úspešne zvládol  a nedostal  sa k  nám na štúdium hneď v prvej etape.  

Konkurencia bola naozaj  náročná: na 93 miest v budúcom  prvom ročníku   sa prihlásilo spolu  184 

uchádzačov (z nich 158, t.j.  86% bolo na základnej škole počas celého štúdia vyznamenaných, ostatní 

dosahovali študijné výsledky v pásme „prospel veľmi dobre“).    

Z počtu prihlásených uchádzačov bolo v zmysle platného školského zákona  25 žiakov  

prijatých bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutej vysokej  úspešnosti v Testovaní9  (90% a viac  

z oboch predmetov), z nich sa na štúdium u nás  zapísalo 16 žiakov.   

Po vykonaní prijímacích skúšok sme prijali ďalších  uchádzačov do naplnenia smerného čísla, 

týchto sme súčasne  pozvali na prvý zápis.  Vzhľadom na dve prihlášky každého uchádzača na SŠ,  na 

značný počet uchádzačov s bydliskom mimo  okresu  Považská Bystrica ako  aj na ďalšie  vplyvy na 

základe skúseností z predchádzajúcich rokov  predpokladáme viacnásobné uvoľňovanie  miest 

v poradí a opakované výrazné posuny „čiary prijatia“ smerom nadol.  Rozhodnutie o neprijatí teda 

neznamená pre Vaše dieťa definitívny výsledok prijímacieho konania, len skutočnosť, že bude 

potrebné  čakať na uvoľnenie miesta. 

V procese  opakovaných  zápisov na štúdium  a postupného uvoľňovania miest riaditeľ školy  

môže v zmysle zákona  zrušiť vlastné rozhodnutie o neprijatí a zmeniť ho na rozhodnutie o prijatí len 

u tých žiakov, ktorí na školu v zákonnej lehote doručili odvolanie  proti neprijatiu.  

   V prípade, že záujem Vášho dieťaťa  o štúdium na Gymnáziu Považská Bystrica  pretrváva 

(nestrácajte, prosím, trpezlivosť) , odporúčame Vám pokračovať v prijímacom konaní  podaním  

odvolania proti  rozhodnutiu o neprijatí. Vzor odvolania  v prípade potreby nájdete  vo výveske  pri 

hlavnom vchode školy aj  na internetovej stránke školy www. gympb.sk. Doručiť nám ho môžete 

poštou alebo osobne na riaditeľstvo školy.  Verím, že spoločným úsilím sa nám aj v týchto legislatívne 

náročných podmienkach  podarí dosiahnuť, aby v budúcom školskom roku v prvom ročníku  našej 

školy študovali všetky deti, ktoré majú predpoklady na gymnaziálne štúdium.  

S úctou 

RNDr. Mária Vydrová 

riaditeľka školy 


