
 
 

HOTELOVÁ AKADÉMIA 
Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš 

 

Kritéria 
na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši  

pre školský rok 2024/2025 

 

Všeobecné podmienky 

Prijímacie konanie pre prijatie žiakov do prvých ročníkov študijných a učebných odborov 

denného štúdia pre školskom. rok 2024/25 sa uskutoční v zmysle § 62 až § 68 Zákona o výchove 

a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Študijné odbory: 

Kód Názov odboru vzdelávania Poznámka 

6323 K Hotelová akadémia  

6355 M Služby v cestovnom ruchu Bude zaradený do siete 

 

Učebné odbory: 

Kód Názov odboru vzdelávania Poznámka 

6445 H Kuchár, kuchárka  

6444 H Čašník, servírka  

2964 H Cukrár, cukrárka  

 

Systém duálneho vzdelávania: 

Študijné odbory: 

Kód Názov odboru vzdelávania Poznámka 

6442 K Obchodný pracovník,  

obchodná pracovníčka 

 

 

Učebné odbory: 

Kód Názov odboru vzdelávania Poznámka 

6445 H Kuchár, kuchárka  

6444 H Čašník, servírka  

 

  



 
 

HOTELOVÁ AKADÉMIA 
Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš 

 

Prihláška na štúdium 

Údaje školy: 

Názov školy Hotelová akadémia 

EDUID 10000 7726 

Adresa školy Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Telefón +421 44 55 229 72 

Email prijimaci.proces@365halm.sk 

 

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky je do 20. marca 2024 Novela školského  

zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Zákonný zástupca 

vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory 

vzdelávania. 

 

Prihlášku je možné podať dvomi spôsobmi: 

a) online (cez Edupage základnej školy). Ak posiela prihlášku zákonný zástupca, je nutné 

následné potvrdenie hodnotenia (vysvedčenia) základnou školou. Online prihláška sa 

posiela na všetky stredné školy uvedené na prihláške.  

 

b) v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ. Prihláška v listinnej podobe by mala byť 

podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami. Prihláška je platná aj s podpisom jedného 

zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba 

jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné 

vyhlásenie. Listinnú podobu prihlášky je potrebné doručiť poštou na adresu strednej 

školy. Rozhodujúci je dátum podania na pošte. 

 

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú 

elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v 

listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy. 

 

Uchádzači o odbory v systéme duálneho vzdelávania musia k prihláške priložiť potvrdenie 

o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania vydané podľa 

osobitného predpisu konkrétnym zamestnávateľom, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu 

o duálnom vzdelávaní od septembra 2024. 

 

Pozvánka na prijímaciu skúšku bude odoslaná zákonnému zástupcovi najneskôr do 5 dní 

pred termínom konania prijímacej skúšky. 

 

K prihláške (online, alebo listinnej) je potrebné priložiť prílohy: 

a) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti predkladá len uchádzač so zdravotným 

znevýhodnením. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením je povinný priložiť 

k prihláške posúdenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo, (podľa povahy 

znevýhodnenia aj odborného lekára) o schopnosti študovať zvolený odbor vzdelávania  

nie staršie ako dva roky. 

b) Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršia ako dva roky. Predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645
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c) 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. 

d) Kópie vysvedčení. Predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho 

predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie 

s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú 

žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. 

e) Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej 

olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha). Predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v 

prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.  

 

Ďalšie informácie 

Uchádzačovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ktorý bol v základnej 

škole integrovaný, je potrebné vyznačiť v prihláške požiadavku na úpravu konania PS - 

predĺženie času na vypracovanie testov o 10 minút. 

 

Špeciálny pedagóg odporučí pre žiakov so zdravotným znevýhodnením úpravu prijímacej 

skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie po konzultácii s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. 

 

Systém duálneho vzdelávania 

Podľa týchto kritérií sú posudzovaní uchádzači o štúdium v duálnom systéme vzdelávania, ktorí 

pripojili ku prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho 

vzdelávania vydané podľa osobitného predpisu konkrétnym zamestnávateľom, s ktorým má 

škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní od septembra 2024. 

 

Kód Odbor vzdelávania Zamestnávateľ 

6442 K Obchodný pracovník 

Obchodná pracovníčka 
• CBA VEREX a.s. Priemyselná 4606, 031 01 

Liptovský Mikuláš, 

• COOP Jednota ul. 1.mája 54, 031 01 Liptovský 

Mikuláš, 

• Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 

821 02 Bratislava, 

• DM Drogerie Markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 

Bratislava, 

• TESCO Stores Slovakia, Cesta na Senec 2 

Bratislava, 

• Zivka Group s.r.o., 032 02 Závažná Poruba 550. 

6445 H Kuchár, kuchárka • Tatry Mountain Resorts, a.s. 032 51 Demänovská 

Dolina, 

• Zivka Group s.r.o., 032 02 Závažná Poruba 550, 

• Liptovská nemocnica s poliklinikou, Palučanská 

25, Liptovský Mikuláš. 

6444 H Čašník, servírka 

 

  



 
 

HOTELOVÁ AKADÉMIA 
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Kritériá prijatia na denné štúdium do 1. ročníka študijných odborov 

 

Bez prijímacej skúšky 

Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý na základe výsledkov Testovania 9 dosiahol 

úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne. Rozhodnutie o prijatí 

bude zaslané najneskôr 7 dní pred konaním prijímacej skúšky. V rámci prijímacieho konania 

žiakovi bude pridelený plný počet bodov za prijímacie skúšky a bude posudzovaný spolu s 

uchádzačmi, ktorí realizovali prijímacie skúšky. 

 

Forma prijímacej skúšky 

Prijímacia skúška sa bude konať z dvoch profilových predmetov písomnou formou. Časový 

limit trvania skúšky na každý predmet je 45 minút. Harmonogram priebehu skúšky je žiakom 

oznámený pred začiatkom skúšky. 

 

Profilové predmety na prijímacej skúške podľa vybratého odboru vzdelávania: 

Odbor vzdelávania Profilové predmety prijímacej skúšky 

Hotelová akadémia Slovenský jazyk a literatúra 
Jeden cudzí jazyk  

ANJ, NEJ, FRJ, RUJ 

Služby v cestovnom ruchu Slovenský jazyk a literatúra Matematika 

Obchodný pracovník Slovenský jazyk a literatúra Matematika 

 

Obsah a rozsah prijímacích skúšok  

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základných školách. 

 

Slovenský jazyk 

Odbor vzdelávania Okruh otázok Trvanie skúšky / poznámka 

Hotelová akadémia 

 

Pracovník, pracovníčka 

marketingu, cestovný ruch 

 

Obchodný pracovník 

1. Diktát 

2. Didaktický test: 

- slovný a vetný rozbor, 

- pravopis, skloňovacie vzory, 

- určovanie slovných druhov a ich 

gramatických kategórií, 

- slovotvorné postupy, synonymia, antonymia, 

- vetné členy, prisudzovací sklad, 

- čítanie s porozumením, 

- určovanie básnických obrazov a rýmov, 

- rozlišovanie a určovanie literárnych druhov 

a žánrov. 

45 minút. 

Písomná forma. 
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Cudzí jazyk 

Odbor vzdelávania Okruh otázok Trvanie skúšky / poznámka 

Hotelová akadémia 

 

Didaktický test: 

- slovná zásoba v rozsahu osnov ZŠ, 

- zámená, predložky, 

- slovesá (prítomný, minulý, predprítomný čas) 

tvorenie záporu a otázky v daných časoch, 

- práca s textom (odpovede na otázky z textu, 

pravda/nepravda, dopĺňanie slov do viet 

podľa textu). 

45 minút. 

Písomná forma. 

Matematika 

Odbor vzdelávania Okruh otázok Trvanie skúšky / poznámka 

Pracovník, pracovníčka 

marketingu, cestovný ruch 

 

Obchodný pracovník  

Didaktický test: 

- operácie s celými číslami, s desatinnými, 

- číslami, so zlomkami, 

- percentá, 

- lineárne rovnice, nerovnice, výrazy, pomer,  

- mocniny, 

- premena jednotiek, 

- obvod a obsah rovinných útvarov, 

- povrch a objem kocky a kvádra. 

45 minút. 

Písomná forma. 

 

Žiaci pri testovaní nemôžu 

používať kalkulačky. 

 

Hodnotenie výsledkov prijímacej skúšky  a rozhodovanie o prijatí na štúdium  

Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z bodového hodnotenia za prospech na ZŠ, za výsledky 

prijímacej skúšky a z ďalších kritérií. Maximálny počet bodov za prospech a za prijímaciu 

skúšku je 180. 

 

Kritérium  Body 

Výsledok prijímacej skúšky  

Každý predmet prijímacej skúšky maximálne 50 bodov Max 100 

Prospech na základnej škole  
Koncoročná klasifikácia bez výchov zo VI, VII. a VIII. ročníka a z polročnej klasifikácie z IX. ročníka Max 80 

Umiestnenie v súťažiach (1. - 3. miesto)* 
Okresné, krajské, celoslovenské kolo v predmetových olympiádach, Pytagoriáde, prednese 

Hviezdoslavov Kubín Za každé miesto 10 

Umiestnenie v záujmovej činnosti (1. - 3. miesto)* 
Okresné, krajské, celoslovenské športové a umelecké súťaže Za každé miesto 5 

Znížená známka zo správania v základnej škole  
(VII., VIII. a IX. ročník) odpočítava   10 

*Diplomy je potrebné priložiť k prihláške. Maximálny počet bodov za umiestnenie v súťažiach a v záujmových 

činnostiach je 20 bodov. 

 

Kritériom úspešnosti vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 5 bodov spolu z 

obidvoch predmetov prijímacej skúšky.  

 

Pokiaľ viac žiakov dosiahne rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe 

pomocných kritérií. Riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

Pomocné kritériá: 

• lepšia známka zo SJL v 1. polroku  9. ročníka, 

• lepšia známka z CUJ v 1. polroku  9. ročníka, 

• známka zo správania. 
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Do študijného odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 

16 ods.3 písm. b, a splnil podmienky prijímacieho konania. 

 

Poradie prijatých uchádzačov bude určené na základe celkového počtu dosiahnutých bodov 

v prijímacom konaní aj s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo 

neúspešne. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov podľa prideleného číselného kódu. Číselný 

kód uchádzača vygeneruje systém Edupage a bude uvedený v rozhodnutí, ktoré príde na 

rodičovské konto v Edupage. Poradie uchádzačov  bude zverejnené  na informačnej tabuli školy 

pri vchode do budovy a na stránke školy. 

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude poslané zákonnému zástupcovi 

uchádzača, ktorý je uvedený v prihláške cez informačný systém Edupage, alebo 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže 

uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 

 

Účastník prijímacieho konania alebo zákonný zástupca maloletého je povinný písomne potvrdiť 

strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 3 pracovných dní, od termínu zverejnenia 

výsledkov PK. Toto písomné potvrdenie je zároveň zápisom žiaka na strednú školu. V prípade,  

ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého nedoručí potvrdenie o nastúpení žiaka, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na našej škole, je neplatné!  

 

V súlade s § 66 ods.6, riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený 

počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.  

 

Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške, je povinný 

predložiť riaditeľovi školy najneskôr v deň prijímacej skúšky doklad o neúčasti (PN od lekára, 

alebo potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí). Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej 

skúšky najneskôr v poslednom týždni augusta 2024. Riaditeľ strednej školy v takom prípade 

rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 
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Kritériá prijatia na denné štúdium do 1. ročníka učebných odborov 

 

Uchádzači o štúdium na učebné odbory sú prijatý bez prijímacej skúšky. 

 

Pri zaraďovaní žiakov do poradia a pri rozhodovaní o prijatí na štúdium  bez prijímacej skúšky, 

sú uchádzači zoradení podľa dosiahnutých bodov za prospech zo základnej školy a za ďalšie 

kritériá.  

 

Kritérium  Body 

Prospech na základnej škole  
Koncoročná klasifikácia bez výchov zo VI, VII. a VIII. ročníka a z polročnej klasifikácie z IX. ročníka Max 90 

Umiestnenie v súťažiach a záujmových činnostiach (1. - 3. miesto)* 
Okresné, krajské, celoslovenské kolo v predmetových olympiádach, Pytagoriáde, prednese 
Hviezdoslavov Kubín. Okresné, krajské, celoslovenské športové a umelecké súťaže Za každé miesto 5 

Znížená známka zo správania v základnej škole  
(VII., VIII. a IX. ročník) odpočítava   10 

*Diplomy je potrebné priložiť k prihláške.  

 

Do učebného odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 

16 ods.3 písm. b, a splnil podmienky prijímacieho konania. 

 

Pokiaľ viac žiakov dosiahne rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe 

pomocných kritérií. Riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

Pomocné kritériá: 

• lepšia známka zo SJL v 1. polroku  9. ročníka, 

• lepšia známka z CUJ v 1. polroku  9. ročníka, 

• známka zo správania. 

 

Poradie prijatých uchádzačov bude určené na základe celkového počtu dosiahnutých bodov 

a bude zverejnené podľa prideleného číselného kódu. Číselný kód uchádzača vygeneruje 

systém Edupage a bude uvedený v rozhodnutí, ktoré príde na rodičovské konto v Edupage. 

Poradie uchádzačov  bude zverejnené  na informačnej tabuli školy pri vchode do budovy a na 

stránke školy. 

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude poslané zákonnému zástupcovi 

uchádzača, ktorý je uvedený v prihláške cez informačný systém Edupage, alebo 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže 

uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 

 

Účastník prijímacieho konania alebo zákonný zástupca maloletého je povinný písomne potvrdiť 

strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 3 pracovných dní, od termínu zverejnenia 

výsledkov PK. Toto písomné potvrdenie je zároveň zápisom žiaka na strednú školu. V prípade,  

ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého nedoručí potvrdenie o nastúpení žiaka, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na našej škole, je neplatné! 
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V súlade s § 66 ods.6, riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený 

počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.  

 

Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške, je povinný 

predložiť riaditeľovi školy najneskôr v deň prijímacej skúšky doklad o neúčasti (PN od lekára, 

alebo potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí). Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej 

skúšky najneskôr v poslednom týždni augusta 2024. Riaditeľ strednej školy v takom prípade 

rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

 

 

Spoločné  ustanovenia 

 

Kritériá prijímacieho konania na denné štúdium do učebných a študijných odborov boli 

prerokované v pedagogickej rade dňa 15. 11. 2022 

 

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka platia len pre školský rok 2024/2025. 

 

 

 

Prerokované Pedagogickou radou: 15. 11. 2022 

 

V Liptovskom Mikuláši, 15. 11. 2022 

 

 Mgr. Peter Pirončiak 

 Riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č.1 Bodové hodnotenie pre študijné odbory 

Príloha č.2 Bodové hodnotenie pre učebné odbory 

Príloha č.3 Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium 



 

Príloha č. 1 

BODOVÉ HODNOTENIE pre študijné odbory. 

prijímací proces pre školský rok 2024/205  

 

Prijímacia skúška maximálne 100 bodov 

Priemerný prospech zo ZŠ maximálne 80 bodov 

Bonus (výsledky súťaží) maximálne 20 bodov 

Spolu maximálne 200 bodov 

 

Pridelenie bodov za prijímaciu skúšku 

Odbor vzdelávania Predmety prijímacej skúšky Body Spolu 

Hotelová akadémia 
Slovenský jazyk a literatúra 50 

100 
Cudzí jazyk 50 

Služby v cestovnom ruchu 
Slovenský jazyk a literatúra 50 

100 
Matematika 50 

Obchodný pracovník, 

obchodná pracovníčka 

Slovenský jazyk a literatúra 50 
100 

Matematika 50 

 

Pridelenie bodov za priemerný prospech zo ZŠ. 
Priemer Body 

1,00 - 1,1 80 

1,11 - 1,2 76 

1,21 - 1,3 72 

1,31 - 1,4 68 

1,41 - 1,5 64 

1,51 - 1,6 60 

1,61 - 1,7 56 

1,71 - 1,8 52 

1,81 - 1,9 48 

1,91 - 2,0 44 

2,01 - 2,1 40 

2,11 - 2,2 36 

2,21 - 2,3 32 

2,31 - 2,4 28 

2,41 - 2,5 24 

2,51 - 2,6 20 

2,61 - 2,7 16 

2,71 – 2,8 12 

2,81 – 2,9 8 

2,91 – 3,0 4 

3,01 – 3,1 0 

 

Pridelenie bodov za súťaže. 

Umiestnenie v súťažiach (1. - 3. miesto)* 
Okresné, krajské, celoslovenské kolo v predmetových olympiádach, Pytagoriáde, prednese 
Hviezdoslavov Kubín Za každé miesto 10 

Umiestnenie v záujmovej činnosti (1. - 3. miesto)* 
Okresné, krajské, celoslovenské športové a umelecké súťaže Za každé miesto 5 

  



 

Príloha č. 2 

BODOVÉ HODNOTENIE pre učebné odbory. 

prijímací proces pre školský rok 2024/2025  

 

Priemerný prospech zo ZŠ maximálne 90 bodov 

Bonus od  5 bodov 

 

 

Pridelenie bodov za priemerný prospech zo ZŠ. 
Priemer Body 

1,00 - 1,1 90 

1,11 - 1,2 86 

1,21 - 1,3 82 

1,31 - 1,4 78 

1,41 - 1,5 74 

1,51 - 1,6 70 

1,61 - 1,7 66 

1,71 - 1,8 62 

1,81 - 1,9 58 

1,91 - 2,0 54 

2,01 - 2,1 50 

2,11 - 2,2 46 

2,21 - 2,3 42 

2,31 - 2,4 38 

2,41 - 2,5 34 

2,51 - 2,6 30 

2,61 - 2,7 26 

2,71 – 2,8 22 

2,81 – 2,9 18 

2,91 – 3,0 14 

3,01 – 3,1 10 

3,11 – 3,2 6 

3,21 – 3,3 2 

3,31 – 3,4 0 

 

Pridelenie bodov za súťaže. 

Umiestnenie v súťažiach a záujmových činnostiach (1. - 3. miesto)* 
Okresné, krajské, celoslovenské kolo v predmetových olympiádach, Pytagoriáde, prednese 

Hviezdoslavov Kubín. Okresné, krajské, celoslovenské športové a umelecké súťaže Za každé miesto 5 

 



 
 

HOTELOVÁ AKADÉMIA 
Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš 

 

 

 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení* žiaka na štúdium 
 

 

 

 

Môj syn/dcéra* _________________________________, dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na Vašu strednú školu.  

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností:  

 

☐ Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej* nástup na štúdium v 

študijnom/učebnom odbore___________________________________________ 

 

☐ Môj syn/dcéra* nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej 

škole. 

 

 

S pozdravom  

 

 -------------------------------- 

 podpis zákonného zástupcu 

 

 

 -------------------------------- 

 podpis zákonného zástupcu 

 

 
*prosím, nehodiace sa preškrtnite 

 


