Vážení rodičia.
Ďakujeme Vám za prejavený záujem aby sa Vaše dieťa vzdelávalo na Gymnáziu v Považskej
Bystrici.
Gratulujeme úspešným uchádzačom a zároveň prosíme rodičov, ktorých deti sa umiestnili do
76 miesta v prijímacom konaní, aby čo najskôr oznámili svoj úmysel nastúpiť, alebo
nenastúpiť do 1. ročníka na našej škole.
Na základe rozhodnutia ministra školstva sú rodičia povinní doručiť potvrdenia o nastúpení
žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25.
mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy
alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej
škole. Tlačivá potvrdení o nastúpení, alebo nenastúpení žiaka na štúdium nájdete tu.
Rodičom žiakov, ktorí sa umiestnili na vyššom ako 76 mieste a majú primárny záujem, aby
ich dieťa nastúpilo na Gymnázium v Považskej Bystrici odporúčame podať odvolanie proti
rozhodnutiu o neprijatí žiaka a počkať ako sa bude situácia vyvíjať.
Poradie žiakov budeme aktualizovať podľa počtu žiakov, ktorí sa umiestnili medzi prijatými
žiakmi, ale rozhodli sa nastúpiť na inú školu.
Možnosť potvrdiť záväzný nástup na inú školu v prípade, že by sa na našej škole neuvoľnil
dostatočný počet miest máte až do 25. 5. 2021.
Odvolanie je potrebné podať do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí žiaka na
strednú školu prostredníctvom EduPage, alebo odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom emailu, poštou na adresu školy alebo do elektronickej schránky strednej
školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor tlačiva na odvolanie sa voči
rozhodnutiu o neprijatí žiaka na štúdium nájdete tu.
Nakoľko sa 1 žiačka nemohla zúčastniť prijímacieho konania z dôvodu karantény bude jej
umožnený náhradný termín. Z tohto dôvodu nemôže byť 77 miesto obsadené až do vykonania
náhradného termínu prijímacej skúšky. Následne bude zoznam prijatých žiakov
aktualizovaný.
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