USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY ROK 2022/2023
Riaditelia SŠ zverejnia podmienky/kritéria prijímacieho konania

do 28.februára 2022

Potvrdenie od lekára (prípadné iné prílohy) zaobstarať

do 28.februára 2022

Prihlášku je potrebné podať v zákonnej lehote

do 20. marca 2022

 konkrétny formulár prihlášky si zákonný zástupca vygeneruje zo školského informačného systému - EduPage.
/niektoré údaje budú predvyplnené z databázy ŠIS, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca/

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku elektronicky do 14.marca 2022 !!!


vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022
základnej škole na potvrdenie hodnotenia.
Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku
na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022. Termín podania prihlášky je pre všetky odbory rovnaký.

Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
K prihláške pripojí zákonný zástupca povinné prílohy v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému
podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor,
/predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31.
januára 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link:
https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/

- správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky,
/predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/

- potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov,
/predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole/
- vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo,
/predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole/

- potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti,
/predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou/

- vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor,
/predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením/
- potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom,

ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
/predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa
odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania/

- kópie vysvedčení,
/predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne/
- kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
/predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži/

Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku, kde uvedie:
-najviac 2 netalentové odbory
-najviac 2 talentové odbory
-elektronicky (zadáva sa v systéme ASc agendy) bez podpisu
Termíny prijímacích skúšok 1.termín (netalentové odbory)
(talentové odbory)

2. - 3.máj 2022
4. - 5.- 6.máj 2022

Termíny prijímacích skúšok 2.termín (netalentové odbory)
9.-10.máj 2022
(talentové odbory)
11.-12.-13.máj 2022
Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa prijímacieho konania 18.máj 2022

