
    Vážení rodičia,  

    prajem Vám dobrý deň. 

    Na základe Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 

v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov boli určené termíny, organizácia a hodnotenie prijímania na vzdelávanie 

v stredných školách. 

Riaditeľka Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine na základe prihlášky na 

štúdium na tunajšej škole o z n a m u j e  s p ô s o b  p r i j í m a c i e h o  

k o n a n i a  Vášho/Vašej syna/dcéry na prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného štúdia 

v školskom roku 2020/2021. Kód žiaka sú jeho iniciály (meno, priezvisko) a posledné 

štvorčíslie rodného čísla (napríklad Jozef Mrkvička s koncovými 4 číslami 1234 bude mať 

kód JM1234).  
Na pedagogickej rade dňa 4. 5. 2020 boli prerokované a schválené kritériá prijímania 

na bilingválne štúdium na GVPT. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí 

alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. 

Na www stránku dnes zverejníme poradie uchádzačov. Zápis uchádzačov bude dňa 

26. 5. 2020 od 8:00 do 15:00. Na zápis musí prísť zákonný zástupca, vchod je cez vrátnicu. 

Poprosíme o trpezlivosť pri prípadnom navýšení počtu. Ak sa nemôžete v daný deň zúčastniť 

zápisu, kontaktujte ma telefonicky na t. č. 0908 932 307 a dohodneme si iný termín stretnutia. 

Je potrebné dať nám záväzné písomné stanovisko, či Vaše dieťa na GVPT nastúpi alebo nie. 

Uvedené stanovisko je záväzným dokumentom, je možné záväzne potvrdiť nástup dieťaťa len 

do jednej školy.  Prijatým žiakom bude vydané rozhodnutie o prijatí. 

Ak Vaše dieťa nebude prijaté, je možné podať odvolanie voči neprijatiu (poradie sa bude 

aktualizovať, určite sa budeme pohybovať v číslach pod čiarou). Vzor odvolania sa nachádza 

na našej stránke www.gvpt.sk. Do 5. 6. 2020 zverejníme reálny počet obsadených miest. Do 

15. 6. 2020 budeme aktualizovať poradie prijatých a zapísaných uchádzačov, riešiť odvolania. 

Ak do tohto termínu nebudeme mať 100% naplnený počet prijatých uchádzačov (90 

žiakov), budeme realizovať druhé kolo prijímacieho konania, o čom Vás budeme informovať 

na našej stránke. 

Všetky aktuálne informácie môžete nájsť na našej stránke školy www.gvpt.sk. 

V prípade otázok, nejasností nás môžete kontaktovať emailom (ps@gymmt.sk) alebo 

telefonicky 0908 932 307 (D. Súderová). 

  

  

Mgr. Darina Súderová 

                                                                                                     riaditeľka školy 

 

http://www.gvpt.sk/
http://www.gvpt.sk/
mailto:ps@gymmt.sk

