
Informácie pre rodičov a žiakov 9. roč.  - Prijímacie pokračovanie 

 

Vážení rodičia 9. roč., 

prosím  Vás mailom mi preposielajte výsledky prijímacieho pokračovania ihneď, ako ich 

dostanete. 

AKO ĎALEJ. 

Z.z. (zákonný zástupca) – doručí potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na štúdium na SŠ cez  

ZŠ   sv. Alžbety 

DOKEDY?  Obratom najneskôr do 31.5.2020 

AKO?  Na stránke SŠ, kde sa hlási Vaše dieťa, nájdete tlačivo. Toto tlačivo som vložila aj na 

poslednú stranu  tohto infolistu, alebo je  tu link: 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium 

https://www.minedu.sk/data/att/16193.docx 

1. Vytlačíte si to toľkokrát, koľko prihlášok ste odoslali na SŠ. 

2. Tlačivo vyplníte pre každú školu (na jednom tlačive bude potvrdenie o nastúpení 

a ostatné tlačivá  o nenastúpení na štúdium na SŠ) 

3. Podpíšete (Z.z.) 

4. Naskenujete a mailom pošlete na môj e-mail (ivet.motykova@gmail.com) 

Alebo ak nemáte skener, osobne vhodíte v obálke vyplnené do poštovej schránky ZŠ 

sv. Alžbety. Poštová schránka je umiestnená pri hlavnom vchode do budovy  školy 

vpravo. 

Ak máte problém s vytlačením tlačiva (nemáte ako), dajte mi vedieť e-mailom 

obratom. Budeme riešiť. 

5. Následne Vaše rozhodnutia budú cez elektronický informačný systém našej školy 

odosielané SŠ. 

 

ODVOLANIE 

Prosím Vás v prípade neprijatia Vášho dieťaťa na danú školu, treba sa hneď odvolať 

proti rozhodnutiu prijímacej komisii. Následne budú prijímať len tých žiakov, ktorí sa odvolali. 

Preto hneď ako príde aj takéto nepriaznivé oznámenie, napíšte odvolanie a pošlite poštou 

doporučene na danú SŠ. OBRATOM!!! Ak budú žiadať elektronicky pošlite aj elektronicky, ale  

aj poštou. Rozhoduje, kedy to príde na SŠ, nie pečiatka pošty. 

Prijali ma na strednú školu, či neprijali? Táto otázka je teraz aktuálna pre žiakov posledných 
ročníkov základných škôl a ich rodičov. 

Ak bude odpoveď záporná, nemusí to ešte nič znamenať. Ak totiž uchádzač prijímacie skúšky 
na strednú školu urobil, ale neprijali ho pre nedostatok miesta, možno bude stačiť, ak sa proti 
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neprijatiu odvolá. V škole sa totiž môže uvoľniť miesto po prijatom uchádzačovi, ktorý si vybral 
inú školu. 

Ak sa uchádzač proti neprijatiu neodvolá, berie sa to tak, že súhlasí s neprijatím a prijímacie 
konanie je pre neho ukončené. (SME) 

Čítajte viac: https://www.sme.sk/c/2079601/co-robit-po-prijati-ci-neprijati-na-strednu-skolu.html 

Na internete je viac vzorov  na odvolanie. 

Jeden z nich: 

https://www.ssosrs.sk/images/2019/prijimacky/odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_nepriajti_na_

strednu_skolu.pdf 

 

Príloha č. 1 :  Vzor odvolania 

Príloha č. 2: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 
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Príloha č. 1 :  Vzor odvolania 

Meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresa bydliska, 

e-mail, telefón 

 

                                                                        

Riaditeľ/riaditeľka školy ..................................... 

Názov školy......................................................... 

Ulica.................................................................... 

PSČ ..........   Mesto............................................. 

                                                                                  

 

 

V .................................... dňa .................. 

 

Vec : Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium  

 

 

Dňa .......................... sme obdržali rozhodnutie riaditeľa školy č............. o neprijatí nášho 

syna (dcéry) - meno a priezvisko............................................... narodeného(nej)....(dátum 

narodenia)  ...................v ...(miesto narodenia)........................... na  štúdium na strednú 

školu.....................(názov školy)........................................odbor............................... 

v ........................................ v školskom roku.................. . 

 

Vzhľadom na to, že náš syn (dcéra) bol(a) v prijímacom konaní vyhovela kritériám,  nebol(a) 

prijatý(á) l na základe nedostatku miesta. Žiadame Vás o prehodnotenie tohto rozhodnutia, 

lebo sme presvedčení, že má schopnosti zvládnuť dané štúdium, o ktoré má dlhodobo veľký 

záujem. 

 

S pozdravom, 

 

 

                                                                        .......................................................... 

                 podpis zákonných zástupcov 



Príloha č. 2: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

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

Názov strednej školy  

Adresa strednej školy  

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

S pozdravom  

 

 

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  

 


