
 

N E N A P L N E N Ý   P O Č E T   M I E ST 

 

Učebný odbor Voľné miesta 

Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál - 

Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru - 

Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 5 

Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 14 

Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov 9 

Stavebná výroba - murárske práce 1 

Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky 9 

 

 

T E R M Í N Y 

Prijímacie konanie II. kolo  

do učebných odborov v  Odbornom učilišti internátnom V. Gaňu v čase 

mimoriadnej situácie  

sa v školskom roku 2019/2020 vykoná  

podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(výber z rozhodnutia) 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a 

§ 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, 

organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto: 

Prijímacie konanie II. kolo do prvého ročníka do učebných odborov, v ktorých nie je 

naplnený počet miest sa koná 23. júna 2020. 

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 

1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 

podať dve prihlášky na vzdelávanie pre prijímacie konanie II. kolo do učebných 

odborov, v ktorých nie je naplnený počet miest, a to na dve stredné školy alebo na 

dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

 



 

1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí 

strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, Záväzné potvrdenie 

o nastúpení  alebo nenastúpení na štúdium, ktorého vzor je uvedený nižšie v 

prílohe č. 1 (OUI V. Gaňu tlačivo zašle uchádzačovi aj poštou spolu s rozhodnutím 

o prijatí do 25. júna 2020). 

1.3. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí 

strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej 

školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

2. Riaditeľ základnej školy/špeciálnej základnej školy 

2.1. Riaditeľ základnej školy/špeciálnej základnej školy do 19. júna 2020 odošle prihlášky 

na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na príslušnú strednú školu. Na prihláške na 

vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka. 

2.2. Riaditeľ základnej školy/špeciálnej základnej školy odošle za jedného žiaka najviac 

dve prihlášky na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom. 

3. Riaditeľ strednej školy 

3.1. Riaditeľka OUI VG do 5. júna 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania. 

3.2. Riaditeľka OUI VG do 24. júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania. 

3.3. Riaditeľka OUI VG do 25. júna 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 

strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

3.4. Riaditeľka OUI VG odošle do 25. júna 2020 uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

4. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve 

4.1. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 

po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy 

a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre 

a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal 

prihlášku na vzdelávanie, 

b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na 

vzdelávanie v žiadnej strednej škole. 

5. Spoločné ustanovenia  

5.1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

5.2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený 

odbor výchovy a vzdelávania najneskôr do 15. septembra 2020. 

 



 

5.3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa 

pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 15. septembra 2020. 

5.4. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných 

právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

                     Odborné učilište internátne V. Gaňu 

           Moskovská 17 

       974 04 Banská Bystrica 4 

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

V E C 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

Môj syn/dcéra (uchádzač) ...........................................................................................................  

dátum narodenia ............................................... bol/a prijatý/á do Vášho Odborného učilišťa 

internátneho V. Gaňu. 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností (zaškrtnuté): 

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

o Môj syn/dcéra (uchádzač) nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na 
štúdium vo vašom odbornom učilišti. 
 

 
 
S pozdravom  

 

 

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

                  podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

 

 

 

 

 


