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Oznam pre uchádzačov o štúdium na Spojenej škole Tvrdošín a ich 

zákonných zástupcov. 
 

1. Odporúčame sa oboznámiť s kritériami prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. 
 

2. Po zaslaní prihlášky na strednú školu, škola vygeneruje kódy pre jednotlivých uchádzačov, 

ktoré budú zasielané poštou. Podľa tohto kódu zistí uchádzač svoje umiestnenie vo 

výsledkovej listine prijímacieho konania, ktoré škola zverejní na webovom sídle školy a na 

výveske školy. 
 

3. Prijatým uchádzačom škola zašle rozhodnutie o prijatí, a tlačivo „Záväzné potvrdenie 

o nastúpení/nenastúpení na štúdium“, ktoré je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať späť na 

školu najneskôr do 04. 06. 2020. Uvedené tlačivo zasiela zákonný zástupca aj v tom 

prípade, že nenastúpi na našu školu najneskôr do 04. 06. 2020. 
 

4. Neprijatým uchádzačom škola zašle rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Zákonný 

zástupca má možnosť zaslať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí podľa  

§ 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 5 dní odo dňa jeho 

doručenia.  

O odvolaní rozhoduje  Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu  

v Žiline.  
 

5. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí  

ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania a jeho zákonný 

zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote  do 5 dní od doručenia rozhodnutia. 
 

6. Uchádzač, ktorý bol prijatý a zašle podpísané záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium, 

súčasne vyplní a vytlačí formulár „Prihláška na školský rok 2020/2021“, ktorý po 

podpise zákonnými zástupcami zašle späť na školu. 

Formulár bude sprístupnený na stránke školy po zverejnení výsledkov prijímacieho 

konania. 
 

V uvedenej prihláške sa nachádza aj ponuka na výber druhého cudzieho jazyka, z ktorej  si 

uchádzač môže jeden vybrať v týchto študijných odboroch: 

 

2561 M informačné a sieťové technológie  nemecký jazyk/ruský jazyk 

3918 M technické lýceum    nemecký jazyk/ruský jazyk 

3917 M 03 technické a informatické služby  

      v elektrotechnike     nemecký jazyk/ruský jazyk  

 

  2387 M mechtronika - druhý jazyk je určený nemecký jazyk – zakliknite nemecký jazyk 

 

2675 M elektronika – druhý jazyk sa nevyberá – vyučuje sa len anglický jazyk 

  

Pri voľbe voliteľného predmetu vyberte náboženskú výchovu alebo etickú výchovu.  

Pri náboženskej výchove do poznámky uveďte informáciu o tom, že sa jedná o náboženstvo 

iné ako katolícke, napr. evanjelické. 
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