POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ NA STREDNÚ ŠKOLU
1. Žiak/zákonný zástupca nahlási výchovnej poradkyni 2 stredné školy aj s odbormi, o ktoré
má dieťa záujem.
2. Výchovná poradkyňa odovzdá žiakovi 2 prihlášky, vyplnené podľa pokynov zákonného
zástupcu žiaka.
3. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov v prihláškach. V prípade chýb oznámi tieto
výchovnej poradkyni a tá mu vytlačí opravenú prihlášku.
4. Správne vyplnené prihlášky dá zákonný zástupca podpísať a potvrdiť lekárovi/pediatrovi.
5. Potvrdené prihlášky podpíše zákonný zástupca a žiak.
6. Najneskôr 10. apríla 2018 odovzdá žiak podpísanú a potvrdenú prihlášku výchovnej
poradkyni.
7. Termíny prijímacích skúšok sú 14. a 17. mája 2018.
8. Po vykonaní prijímacích skúšok si zákonný zástupca príde do školy prevziať ZÁPISNÝ
LÍSTOK, ktorý odovzdá riaditeľovi tej strednej školy, na ktorú dieťa prijmú.
9. (Zákonný zástupca sleduje výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa, aby ukončilo
školskú dochádzku bez nedostatočných. Inak sú výsledky prijímacieho konania neplatné.)

POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ NA STREDNÚ ŠKOLU – odbory s talentovými skúškami
1. Žiak/zákonný zástupca nahlási výchovnej poradkyni 1 alebo 2 stredné školy, vyžadujúce
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu pre vybraný odbor, o ktoré má dieťa
záujem.
2. Výchovná poradkyňa odovzdá žiakovi
zástupcu žiaka.

prihlášky, vyplnené podľa pokynov zákonného

3. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov v prihláškach. V prípade chýb oznámi tieto
výchovnej poradkyni a tá mu vytlačí opravenú prihlášku.
4. Správne vyplnené prihlášky dá zákonný zástupca podpísať a potvrdiť lekárovi/pediatrovi.
5. Potvrdené prihlášky podpíše zákonný zástupca a žiak.
6. Najneskôr 20. februára 2018 odovzdá žiak podpísanú a potvrdenú prihlášku výchovnej
poradkyni.
7. Termíny talentových skúšok sú od 25.3. do 15.4.2018, o presnom termíne rozhoduje príslušná
stredná škola. Žiakom posiela POZVÁNKY.
8. Po vykonaní prijímacích skúšok si zákonný zástupca príde do školy prevziať ZÁPISNÝ
LÍSTOK, ktorý odovzdá riaditeľovi tej strednej školy, na ktorú dieťa prijmú a ktorú si
zároveň vybral.
9. (Zákonný zástupca sleduje výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa, aby ukončilo
školskú dochádzku bez nedostatočných. Inak sú výsledky prijímacieho konania neplatné.)

