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Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače v súlade so zákonom
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 415/2021 Z. z , v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákona č. 71/1967 Z. z. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č.61/2015 Z. z. o
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v znení zákona 413/2021 Z. z., vyhláškou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu
SR č.65/2015 Z. z o stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva
školstva vedy, výskumu a športu SR č.251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné
školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení účinnom k 1.10.2019, v súlade
s usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 23.02.2022, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade
školy a po prerokovaní so zamestnávateľmi poskytujúcimi spolu so školou duálne vzdelávanie,
určuje tieto podmienky prijímacieho konania.
1
1.1
1.

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Podmienky prijatia do štvorročných študijných odborov

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že:
 uchádzač nie je žiakom inej strednej školy,
 uchádzač získal nižšie stredné vzdelanie (úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ),
 uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riadne podal prihlášku na
vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca,
 uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku.
1.2

Prijímacie konanie do štvorročných študijných odborov

1. V rámci prijímacieho konania každý uchádzač získava bodové ohodnotenie, ktoré sa skladá
zo súčtu bodov z jednotlivých kritérií:
Kritérium
Úspešne vykonaná prijímacia skúška
dosahovaný študijný priemer na ZŠ
výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach
2. Poradie prijatých uchádzačov bude v jednotlivých odboroch určené celkovým počtom
dosiahnutých bodov.
3. V prípade rovnosti bodov budú rozhodujúce výsledky prijímacej skúšky z profilových
predmetov. Pri rovnosti bodov riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača ktorý:
a) dosiahol vyšší počet bodov z prijímacej skúšky z matematiky,
b) dosiahol vyšší počet bodov z prijímacej skúšky z jazyka slovenského a literatúry,
c) dosiahol vyšší počet bodov za dosiahnutý študijný priemer na ZŠ.
4. Do prvého ročníka jednotlivých študijných odborov prijme riaditeľka školy uchádzačov, ktorí
splnili všetky podmienky prijatia a podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom
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5.

6.

7.

8.

konaní sa umiestnili do počtu žiakov, ktorých je možné prijať pre príslušný školský rok do
prvého ročníka príslušného odboru.
Do prvého ročníka nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý:
a) nesplnil podmienky prijatia,
b) sa neumiestnil do počtu žiakov, ktorých je možné v príslušnom školskom roku prijať do
prvého ročníka príslušného študijného odboru.
Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov vydá
riaditeľka školy rozhodnutie o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta. Proti tomuto
rozhodnutiu sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
Uchádzačom, ktorí splnili všetky podmienky prijatia, ale sa umiestnia v poradí nad
plánovaným počtom prijímaných žiakov budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch
štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
V prípade záujmu neprevyšujúcom plánovaný počet prijatých žiakov v odbore budú títo
prijatí bez zohľadňovania poradia, ktoré je určené súčtom bodov pridelených na základe
kritérií.
1.3

Prijímacie skúšky

1. Prijímacie skúšky do študijných odborov sa konajú z profilových predmetov MAT a SJL.
2. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich
konania.
3. Riaditeľka strednej školy zaraďuje prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky ak uchádzač v
externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete
samostatne, (80 % SJL a zároveň 80 % MAT).
4. Uchádzačovi, ktorý dosiahol v externom testovaní úspešnosť najmenej 80 % v každom
vyučovacom predmete, bude za úspešné vykonanie prijímacej skúšky pridelený maximálny
počet 60 bodov.
5. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7
dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
1.3.1 Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky z MATEMATIKY
1. Prijímacia skúška z matematiky bude konaná písomnou formou.
2. Bude ju tvoriť 15 úloh, pričom ku každej úlohe budú 4 možnosti výberových odpovedí (A, B,
C, D).
3. Trvanie prijímacej skúšky z matematiky je 40 minút.
4. Individuálne začlenení žiaci majú čas predĺžený o 50 %.
5. Maximálny počet získaných bodov za písomnú skúšku z matematiky je 30 bodov.
6. Obsah prijímacej skúšky bude v súlade s platnými učebnými osnovami základných škôl pre
predmet matematika.
7. Prijímacia skúška z matematiky bude pozostávať z úloh z nasledovných oblastí:
- deliteľnosť prirodzených čísel, celé čísla,
- racionálne čísla (počítanie s desatinnými číslami a so zlomkami),
- pomer, úmera, percentový počet,
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mocniny s prirodzeným mocniteľom,
výrazy a ich úpravy,
lineárne rovnice s jednou neznámou, sústavy lineárnych rovníc s dvoma
neznámymi,
- pravouhlý trojuholník, Pytagorova veta,
- obvody a obsahy rovinných útvarov,
- vlastnosti základných rovinných útvarov – štvorec, obdĺžnik, trojuholník,
lichobežník, kruh,
- povrchy a objemy telies – kocka, kváder, hranol, valec.
8. Povolené pomôcky, ktoré žiaci môžu požívať počas písomnej skúšky z matematiky:
- kalkulačky,
- prehľad vzorcov z matematiky.
1.3.2 Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
1. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude konaná písomnou formou.
2. Bude ju tvoriť 15 testových položiek. V teste sa budú vyskytovať dva typy úloh:
a.
úlohy s uzavretou odpoveďou – so 4 možnosťami výberových odpovedí (A, B, C, D),
b.
úlohy s krátkou odpoveďou.
3. Trvanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je 40 minút.
4. Individuálne začlenení žiaci majú čas predĺžený o 50 %.
5. Maximálny počet získaných bodov za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry je
30 bodov.
6. Obsah prijímacej skúšky bude v súlade s platnými učebnými osnovami základných škôl pre
predmet slovenský jazyk a literatúra.
7. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude pozostávať z otázok z nasledovných
oblastí:
- zvuková rovina jazyka,
- lexikálna rovina jazyka – slovná zásoba,
- morfologická rovina jazyka – tvaroslovie,
- syntaktická rovina jazyka – skladba, veta, súvetie,
- štylistika – jazykové štýly, prostriedky, slohové postupy,
- literatúra – umelecké prostriedky, prehľad základných literárnych diel a autorov.
1.3.3 Úspešné vykonanie prijímacej skúšky
1. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského jazyka
a literatúry, ak z celkového bodového ohodnotenia jednotlivých častí písomnej skúšky získa
najmenej 10 bodov (SJL minimálne 10 bodov, MAT minimálne 10 bodov).
2. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v
riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr do 31.8.
3. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ
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strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého
ročníka.
1.4

Študijný priemer na ZŠ

1. Dosahovaný študijný priemer bude vypočítaný zo známok z povinných predmetov na
vysvedčení v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.
2. Do úvahy sa berú známky z týchto predmetov: vyučovací jazyk (a slovenský jazyk u žiakov
s maďarským vyučovacím jazykom), cudzí jazyk (ak sa žiak učí 2 cudzie jazyky, potom sa
započítava jazyk s lepším prospechom), dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika
a chémia.
3. Uchádzačovi, ktorý bol na konci 8. ročníka, alebo na polrok 9. ročníka z niektorých predmetov
uvedených v bode 2 časti 1.4 hodnotený slovne, bude toto hodnotenie prevedené na známky
podľa : Systém prevodu slovného hodnotenia na známky (Príloha č. 1).
4. Priemerný prospech bude prevedený na body nasledovne:

1,00
1,26

Dosahovaný študijný priemer na ZŠ
až
1,25
až
1,50

1,51
1,76

až
až

1,75
2,00

24 bodov
21 bodov

2,01
2,26

až
až

2.25
2,50

18 bodov
15 bodov

2,51
2,76
3,01

až
až
až

2,75
3,00
3,25

12 bodov
9 bodov
6 bodov

3,26
3,51

až

3,50

3 body
0 bodov

a viac
1.5

1.
2.

Počet bodov
30 bodov
27 bodov

Výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach

Bodové hodnotenie výsledkov v predmetových súťažiach sa započítavajú od 7. ročníka na ZŠ.
Za výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach a olympiádach môže žiak získať
nasledovné bodové ohodnotenie.
Typ súťaže

Umiestnenie

Počet bodov

Okresná predmetová olympiáda

1. až 3. miesto

5 bodov

Iný typ okresnej súťaže

1. až 3. miesto

5 bodov

Krajská predmetová olympiáda

1. až 5. miesto

10 bodov

Celoslovenská predmetová súťaž

1. až 5. miesto

10 bodov
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2
2.1

TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY

Podmienky prijatia uchádzačov na štúdium do učebných odborov

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač:
 nie je žiakom inej strednej školy,
 získal nižšie stredné vzdelanie (úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ),
 má vyhovujúci zdravotný stav ( spôsobilosť vykonávať práce charakteristické pre príslušný
učebný odbor),
 uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riadne podal prihlášku na
vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca,
2.2
1.
2.

Prijímacie konanie do trojročných učebných odborov

Uchádzači budú prijatí do učebných odborov bez prijímacej skúšky.
V rámci prijímacieho konania každý uchádzač získava bodové ohodnotenie, ktoré sa skladá
zo súčtu bodov z jednotlivých kritérií:
Kritérium

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Maximálny počet bodov

dosahovaný študijný priemer na ZŠ

30 bodov

výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach

20 bodov

Dosahovaný študijný priemer bude vypočítaný zo známok z povinných predmetov na
vysvedčení v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.
Pri prideľovaný bodov postupujeme podľa časti 1.4 a 1.5 tohto dokumentu.
Poradie prijatých uchádzačov bude v jednotlivých odboroch určené celkovým počtom
dosiahnutých bodov.
V prípade rovnosti bodov bude rozhodujúci dosiahnutý študijný priemer 1. polroku 9.
ročníka.
Do prvého ročníka jednotlivých učebných odborov prijme riaditeľka školy uchádzačov, ktorí
splnili všetky podmienky prijatia a podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom
konaní sa umiestnili do počtu žiakov, ktorých je možné prijať pre príslušný školský rok do
prvého ročníka príslušného odboru.
Do prvého ročníka nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý:
 nesplnil podmienky prijatia,
 sa neumiestnil do počtu žiakov, ktorých je možné v príslušnom školskom roku prijať do
prvého ročníka príslušného učebného odboru.
Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov vydá
riaditeľka školy rozhodnutie o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta. Proti tomuto
rozhodnutiu sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
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10. V prípade záujmu neprevyšujúcom plánovaný počet prijatých žiakov v odbore budú títo
prijatí bez zohľadňovania poradia, ktoré je určené súčtom bodov pridelených na základe
kritérií.
3

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie
riaditeľovi strednej školy do 20. marca.
2. Prihlášku možno podať:
a. elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda) bez podpisu, alebo,
b. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022) s podpismi
oboch zákonných zástupcov!
3. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia
dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia
riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
4. Povinné prílohy prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
a. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zvolený učebný odbor (Príloha č. 2):
2464 H strojný mechanik
2433 H obrábač kovov
b. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie
nie staršia ako 2 roky – predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
c. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so
zmenenou pracovnou schopnosťou.
d. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti
študovať zvolený odbor vzdelávania – predkladá len uchádzač so zdravotným
znevýhodnením.
e. Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho
predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len
vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby
základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie
žiaka uvedené na prihláške.
f. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v
predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) – predkladá len
uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo
súťaži.
5. Riaditeľka školy bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom
základnej školy cez školský informačný systém, alebo v listinnej podobe potvrdené
riaditeľom základnej školy.
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4

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

1. Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) uchádzač
do študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme
duálneho vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka
v systéme duálneho vzdelávania.
2. Podľa §17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude
poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
3. Pre uchádzačov, ktorí budú študovať v duálnom vzdelávaní okrem vyššie uvedených
podmienok v časti 1.2 a 2.1 tohto dokumentu, je potrebné aj splnenie kritérií zamestnávateľa
v nasledovných oblastiach:
a.
technické zručnosti a logické myslenie,
b.
osobný pohovor v zmluvnom podniku.
4. Pre prijatie do duálneho vzdelávania je rovnako potrebné úspešne prejsť lekárskou
prehliadkou ak to zamestnávateľ vyžaduje.
5. Škola doručí zamestnávateľovi zoznam prijatých a zapísaných žiakov. Zamestnávateľ' písomne
vyzve zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy.

1.

2.

3.

5 PRIJÍMANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Na školu sú prijatí aj žiaci so ŠVVP:
a. s vývinovými poruchami učenia (VPU),
b. s poruchami aktivity a pozornosti (PaP).
U žiakov s iným zdravotným znevýhodením (žiak CHaZO, NKS, AUT, PS) škola posudzuje
zdravotné znevýhodnenie individuálne, v spolupráci s poradenským zariadením ktoré daný
žiak navštevuje (CPPPaP, SCŠPP alebo CŠPP).
Žiaci s mentálnym postihnutím(MP) nemôžu byť prijatí.
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1. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, osobné údaje žiaka (meno, priezvisko) budú nahradené kódom, ktorý bude pridelený
každému uchádzačovi o štúdium.
2. Riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú
schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.
3. Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa
výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva.
Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom
zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne
resp. neúspešne.
4. Riaditeľka strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v
študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava
poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov.
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5. Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium
s ohľadom na požiadavky firiem.
6. Riaditeľka školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí – neprijatí žiaka na štúdium v zmysle
platnej legislatívy, po zasadnutí prijímacej komisie.
7. Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého
uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (Príloha č. 3) najneskôr do
troch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré
sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú
platnosť.
8. V prípade integrovaných žiakov bude na základe špeciálno-pedagogickej a zdravotnej
dokumentácie po konzultácii so špeciálnym pedagógom zohľadnené jeho postihnutie pre
požadovaný odbor.
9. Ak sa naplní plán výkonov v májovom termíne, júnový termín sa nekoná.
10. O konaní júnového termínu prijímacích skúšok rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 6. júna
príslušného školského roka.
11. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov
sa môže skončiť v stredu.
12. Podmienky prijímacieho konania uvedené v tomto dokumente sú platné sú platné aj pre ďalší
termín. Oznámenie o konaní prijímacieho konania v ďalšom (júnovom) termíne bude
zverejnené najneskôr do 6. júna 2022 na webovej stránke školy www.sostlmace.sk.

Prerokované na Pedagogickej rade dňa 23.2.2022
Prerokované v Rade školy (per rollam)
Prerokované so zamestnávateľmi v SDV (per rollam)

V Tlmačoch 21.02.2022

Ing. Jana Mrázová
riaditeľka SOŠ technická, Tlmače
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Príloha č. 1 Systém prevodu slovného hodnotenia na známky

SYSTÉM PREVODU SLOVNÉHO HODNOTENIA NA ZNÁMKY
Uchádzačovi, ktorý bol hodnotený (koncoročné vysvedčenie 8. ročníka, polročné vysvedčenie z 9.
ročníka) slovným hodnotením „absolvoval“ alebo „aktívne absolvoval“ bude toto hodnotenie
prevedené na známky nasledovne:
a) Zo známok zo 6. ročníka a 7. ročníka jednotlivých predmetov bude vypočítaný aritmetický
priemer, ktorý bude matematicky zaokrúhlený.

aritmetický priemer
1,00 – 1,49
1,50 – 2,49
2,50 – 3,49
3,50 – 4,49
4,50 – 5,00

prevod na známku
1
2
3
4
5

Príklady:
a)
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra

6. ročník
2

Výpočet známky za 8. ročník : 2+ 3 = 5 : 2 = 2,5
Prevod: Známka za 8. a 9. ročník 3
b)
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra

6. ročník
2

7. ročník
3

8. ročník
A

9. ročník
A

Výpočet známky za 9. ročník : 2+ 3 = 5 : 2 = 2,5

7. ročník
3

8. ročník
A

9. ročník
1

7. ročník
3

8. ročník
2

9. ročník
A

Výpočet známky za 8. ročník : 2+ 3 = 5 : 2 = 2,5
Prevod: Známka za 8. ročník 3
3)
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra

6. ročník
2

Výpočet známky za 9. ročník : 2+ 3 + 2 =7 : 3 = 2,3
Prevod: Známka za 8. ročník 2
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Príloha č. 2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok ......../.........

Meno a priezvisko: ..............................................................Dátum narodenia: ............................
Študijný/učebný* odbor (kód a názov):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Vyjadrenie lekára:

V ......................................dňa ............................. .............................................................
podpis lekára a odtlačok pečiatky

(*) Nehodiace sa prečiarknite
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Príloha č. 3 Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

Stredná odborná škola technická,
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

V ............................................., dňa ......................
Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________
bol prijatý/á na Vašu strednú školu.

Vyberám jednu z nasledujúcich možností:
o

Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v
študijnom/učebnom odbore___________________________________________

o

Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej
škole.

S pozdravom

Podpis zákonného zástupcu
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Podpis zákonného zástupcu
* nehodiace sa preškrtnite
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