
Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2021/2022. 
 

1. Informácia pre zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, ktorí majú záujem o prijatie v našej škole: 
 
Rozhodnutia o prijatí spolu s prílohami budú zaslané zákonnému zástupcovi  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na 
elektronickú adresu uvedenú v prihláške do 20.05.2021. 
 
Zákonný zástupca zároveň spätne odošle na e-mail:  tajomnik@gymhron.sk  prípadne doručí osobne vyplnené tlačivá zaslané ako prílohy 
k rozhodnutiu o prijatí: 

 záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium, 

 prihlášku na etickú / náboženskú výchovu. 
 
Súčasťou prílohy v maile je aj list s pokynmi k preukazom ISIC - prosíme preštudovať a postupovať v zmysle pokynov v ňom uvedených. 
Preukaz je pre žiaka povinný v dochádzkovom systéme školy a v prípade záujmu o stravovanie nahrádza aj stravný lístok. 
Nakoľko zápis sa nebude realizovať osobne, potrebnú fotografiu na preukaz podpísanú zo zadnej strany (čitateľne) je nutné doručiť do 
30.6.2021: 

 poštou na adresu školy,  

 prípadne osobne do schránky pri hlavnom vchode do budovy školy. 
 

2. Informácia pre zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí boli prijatí aj v inej škole a nemajú záujem o prijatie v našej škole: 
 
Dovoľujeme si požiadať zákonných zástupcov, aby túto skutočnosť obratom  oznámili a doručili „Záväzné potvrdenie o nenastúpení na 
štúdium“. Toto potvrdenie je potrebné doručiť našej škole najneskôr do 25.05.2021 odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 
na tajomnik@gymhron.sk prípadne doručiť osobne. 
 
Rozhodnutia o prijatí spolu s prílohami budú zaslané zákonnému zástupcovi  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na 
elektronickú adresu uvedenú v prihláške do 20.05.2021. 
 

3. Informácia pre zákonných zástupcov zatiaľ neprijatých uchádzačov pre nedostatok  miesta, ktorí majú záujem o prijatie: 
 
Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané zákonnému zástupcovi  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na elektronickú 
adresu uvedenú v prihláške do 20.05.2021. 
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Uchádzači neprijatí pre nedostatok miesta splnili podmienky prijatia. Po sčítaní bodov sa umiestnili v poradí, ktoré prevyšuje počet žiakov, 
ktorých možno prijať.  
Zákonný zástupca  uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí do 5 dní od doručenia rozhodnutia. 
Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov vieme, že prijatí uchádzači, resp. zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov, sa rozhodujú medzi 
školami, na ktoré podali prihlášky. Podľa toho, ako zákonní zástupcovia prijatých žiakov budú oznamovať prípadné nenastúpenie na štúdium, 
budeme aktualizovať poradie a na uvoľnené miesta podľa poradia oslovovať ďalších uchádzačov, ktorí sú k dnešnému dňu neprijatí pre 
nedostatok miesta.  

 
4. Informácia pre zákonných zástupcov neprijatých uchádzačov, ktorí nesplnili kritériá pre prijatie: 

 
Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané zákonnému zástupcovi  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu 

uvedenú v prihláške do 20.05.2021.  
Zákonný zástupca  uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí do 5 dní od doručenia rozhodnutia. 

 

Kód žiaka = posledných 7 číslic RČ 

POR. 
Č. 

KÓD  
ŽIAKA 

BODY 
TEST SJL 

BODY 
TEST MAT 

BODY 
ZŠ 

BODY 
SÚŤAŽE 

SPOLU VÝSLEDOK 

1. 8189158 32 33 20 17 102 prijatý (á) 

2. 4042345 37 35 20 1 93 prijatý (á) 

3. 1056951 32 37 20  89 prijatý (á) 

4. 3229005 33 35 17 3 88 prijatý (á) 

5. 1139029 37 29 17 4 87 prijatý (á) 

6. 8249009 37 28 20  85 prijatý (á) 

7. 2091451 32 32 19 1 84 prijatý (á) 

8. 2019005 37 29 17  83 prijatý (á) 

9. 2259011 33 35 15  83 prijatý (á) 

10. 9211312 27 35 20  82 prijatý (á) 

11. 7041341 35 27 19  81 prijatý (á) 

12. 2179162 26 35 18  79 prijatý (á) 

13. 2191315 36 29 13  78 prijatý (á) 

14. 6201326 28 40 10  78 prijatý (á) 

15. 1121671 25 33 19  77 prijatý (á) 



16. 4122997 32 20 15 8 75 prijatý (á) 

17. 2291312 31 24 19  74 prijatý (á) 

18. 8069137 30 28 13  71 prijatý (á) 

19. 9301672 30 28 12  70 prijatý (á) 

20. 4071308 29 28 12  69 prijatý (á) 

21. 9279039 29 24 16  69 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

22. 2011467 24 26 18  68 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

23. 1271346 29 27 11  67 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

24. 8091352 29 27 11  67 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

25. 6011439 21 33 12 1 67 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

26. 1021003 21 30 16  67 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

27. 7011004 25 25 15  65 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

28. 1154037 22 30 10 1 63 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

29. 5289008 22 28 13  63 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

30. 0189003 20 30 13  63 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

31. 2141012 25 25 12  62 neprijatý (á) pre nedostatok miesta 

32. 7129017 20 29 11  60 neprijatý (á) pre nedostatok miesta  

33. 2021337 13 31    nevyhovel (a) kritériám 

34. 2249032 18 26    nevyhovel (a) kritériám 

35. 3021325 27 17    nevyhovel (a) kritériám 

36. 1289023 28 12    nevyhovel (a) kritériám 

37. 7190139 27 13    nevyhovel (a) kritériám 

38. 9172218 15 12    nevyhovel (a) kritériám 

39. 8089223 20 7    nevyhovel (a) kritériám 

40. 2061438      nezúčastnil (a) sa 

 

V Bratislave 13. 05. 2021        RNDr. Marcela Dlugošová, v.r. 
                        riaditeľka školy 

               


