
Oznam pre zákonných zástupcov uchádzačov k prijímaciemu konaniu  
do 4-ročnej, 8-ročnej a 5-ročnej formy štúdia 

 

 Škola preferuje komunikáciu prostredníctvom aplikácie Edupage. Komunikáciu 
e-mailom alebo poštou žiadame využívať iba v prípade ak základná škola nie je 
pripojená v systéme Edupage a prihlášku žiaka na štúdium zaslala poštou. 
 

 Najneskôr 5 dní pred konaním skúšky dostane zákonný zástupca uchádzača 
o štúdium pozvánku na prijímacie skúšky prostredníctvom aplikácie Edupage, 
prípadne e-mailom. 
  

 Informácia o prijatí/neprijatí bude zaslaná zákonným zástupcom 
prostredníctvom aplikácie Edupage do 18. mája 2022. Rozhodnutia o prijatí 
a neprijatí žiakov budú zaslané zákonným zástupcom poštou doporučene do 
vlastných rúk do 18. mája 2022. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov podajú 

odvolanie do 5 dní od doručenia rozhodnutia odoslaním podpísaného a 
naskenovaného tlačiva prostredníctvom aplikácie Edupage alebo na e-mail 
školy vedenie@glstn.sk alebo poštou na adresu školy. 
 

 Dňa 18. mája 2022 bude na webstránke školy www.gymnaziumtrencin.sk 
zverejnené poradie uchádzačov. Uchádzači budú zverejnení pod kódom, ktorý 
bude v predstihu zaslaný zákonným zástupcom prostredníctvom aplikácie 
Edupage, prípadne e-mailom. 
  

 Zákonný zástupca prijatého žiaka do 23. mája 2022 oznámi prostredníctvom 
aplikácie Edupage záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium a pripojí 
podpísané a zoskenované potvrdenie. V prípade nutnosti možno zaslať 
potvrdenie aj  na e-mail školy vedenie@glstn.sk alebo poštou na adresu školy. 
Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača v uvedenom termíne nepotvrdí  
nastúpenie žiaka na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na 
štúdium, bude neplatné. 
 

 V prípade, že po oznámeniach o nastúpení, nenastúpení žiakov na štúdium 

nebudú naplnené všetky miesta, riaditeľ strednej školy oznámi telefonicky, 

prostredníctvom aplikácie Edupage alebo e-mailom zákonným zástupcom 

žiaka možnosť vydať rozhodnutie o prijatí autoremedúrou nasledujúcim 

žiakom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ale 

len tým, ktorí podali odvolanie. Ak do 30 dní, odo dňa kedy odvolanie došlo 

riaditeľovi školy, odvolanie nebolo vyriešené autoremedúrou, odvolanie bude 

zaslané Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorý do ďalších 30 dní 

rozhodne a pošle o tom zákonným zástupcom uchádzača rozhodnutie. 

 Riaditeľ strednej školy do 6. júna 2022 zverejní počet naplnených miest a 

rozhodnutie či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na 

nenaplnený počet miest.  

 Akékoľvek nejasnosti vysvetlí riaditeľ školy osobne alebo e-mailom 
kovac@glstn.sk alebo  telefonicky 032/7436495, 0901 918417 

                                                                 

 RNDr. Pavol Kováč, riaditeľ školy 


