
Vyplňovanie formuláru Prihláška na vzdelávanie v strednej škole

Formulár sa vyplní podľa vzoru nasledovne:

Kontrolné číslo – použité v prostredí Rezortného informačného systému (ďalej len „RIS“), nevyplňuje sa
Pre školský rok – uvedie sa školský rok nástupu uchádzača/uchádzačky do strednej školy.

1. EDU ID žiaka – nevypĺňa sa – použité v prostredí RIS – ak zákonný zástupca neuvedie EDU ID
 žiaka, doplní ho základná škola, alebo systém pri načítaní údajov o žiakovi,
2. Rodné číslo uchádzača/uchádzačky – uvedie sa rodné číslo bez lomky,
3. Miesto narodenia uchádzača/uchádzačky – uvedie sa miesto narodenia podľa rodného listu
 uchádzača/uchádzačky, 
4. Priezvisko a meno uchádzača/uchádzačky – uvedie sa priezvisko a meno. Rodné priezvisko 
 sa uvedie aj v prípade ak je rovnaké,
5. Trvalé bydlisko uchádzača/uchádzačky – uvedie sa ulica, číslo, PSČ, mesto a štát trvalého
 bydliska uchádzača,
6. EDU ID školy – uvedie sa 9-miestny kód základnej školy z registra zverejneného tu: 
 https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ExportCSV?id=1,
7. Ročník, trieda – uvedie sa zvlášť ročník (číslo) napr. 9 a označenie triedy napr. A,
8. Rok školskej dochádzky – uvedie sa, ktorý rok plní uchádzač/uchádzačka školskú dochádzku,
9. Príchod uchádzača/uchádzačky – uvedie sa jeden z kódov 1 – zo ZŠ, 2 – z praxe, 3 – zo školy
 v zahraničí, 4 – iné,
10. Národnosť – uvedie sa národnosť uchádzača/uchádzačky jedným z kódov podľa prílohy,
11. Štátne občianstvo – uvedie sa jeden z kódov 0 – SK, 1 – iné,
12. Zmenená pracovná schopnosť – uvedie sa jeden z kódov 1 – Áno, 0 – Nie,
13. Kód ŠVVP uchádzača/uchádzačky – uvedie sa jeden z kódov 0 – bez ŠVVP, 1 – so zdravotným 
 znevýhodnením, 2 – zo sociálne znevýhodneného prostredia, 3 – s nadaním (ŠVVP špeciálne
 výchovno-vzdelávacie potreby),
14. Vyučovací jazyk v základnej škole – uvedie sa jeden z kódov podľa prílohy,
15. Uvádzajú sa známky za posledné štyri ročníky vzdelávania: pre posledný ročník známky 
 z polročného vysvedčenia, pre zvyšné ročníky známky koncoročného vysvedčenia. Číslo
 príslušného ročníka sa uvedie do prvého riadku. V prípade, že uchádzač/uchádzačka opakoval   
 ročník, uvedú sa známky za ročník len raz a to za ten, v ktorom prospel. Známky s názvom
 predmetu sa uvedú v poradí (riadky zodpovedajú riadkom prihlášky) od druhého riadka tabuľky:

 Správanie
 Slovenský jazyk a literatúra, Slovenský jazyk a slovenská literatúra
 Jazyk národnostnej menšiny a literatúra
 Prvý cudzí jazyk – uvedie sa konkrétny názov cudzieho jazyka
 Druhý cudzí jazyk – uvedie sa konkrétny názov cudzieho jazyka 
 Matematika
 Informatika
 Prvouka, Prírodoveda, Biológia
 Fyzika
 Chémia 
 Dejepis
 Vlastiveda, Geografia 
 Občianska náuka
 Etická výchova
 Náboženská výchova, Náboženstvo
 Pracovné vyučovanie, Technika
 Hudobná výchova
 Výtvarná výchova
 Telesná a športová výchova 
 Ďalšie predmety sa na prihlášku neuvádzajú

Testovanie 9 – uvedú sa hodnoty v %, ktoré dosiahol uchádzač/uchádzačka z jednotlivých testovaných 
predmetov spolu s ich názvom v prvom stĺpci.
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Skupina úľav pre Testovanie 9 – neuvádza sa nič, pokiaľ uchádzač/uchádzačka nemal žiadne úľavy, 
uvádza sa kód 1 – pre skupinu 1 a kód 2 – pre skupinu 2.

Súťaže
16. Názov súťaže – uvedú sa názvy dvoch súťaží, v ktorých uchádzač/uchádzačka počas štúdia   
 v základnej škole získal najlepšie umiestnenia.
 Úroveň súťaže – uvedie sa jeden z kódov 1 – medzinárodná, 2 – národná, 3 – krajská, 
 4 – okresná, 5 – mestská, 6 – školská.
 Druh súťaže – uvedie sa jeden z kódov 1 – vedomostné vrátane predmetových, 2 – umelecké, 
 3 – súťaže zručnosti, 4 – športové, 5 – súťaže pre osobitné skupiny žiakov, 9 – iné.
 Typ umiestnenia – uvedie sa jeden z kódov 1 – 1.miesto, 2 – 2. miesto, 3 – 3. miesto, 99 – bez
 umiestnenia.
 Druh športu – v prípade športových súťaží sa uvedie jeden z kódov podľa prílohy. V prípade   
 iných súťaží sa neuvádza nič.
 V školskom roku – uvedie sa, v ktorom školskom roku bol dosiahnutý príslušný výsledok v súťaži.
17. Priezvisko, meno a titul – uvedú sa údaje o zákonnom zástupcovi uchádzača/uchádzačky, titul
 je nepovinný údaj.
18. Zariadenie – uvedie sa názov a IČO zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť,
 výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon
 trestu odňatia slobody, ak je v ňom žiak umiestnený.
19. Ulica, číslo, názov dodacej pošty, PSČ, číslo elektronickej schránky, e-mail, telefónne číslo –
 uvedú sa kontaktné údaje zákonného zástupcu alebo zariadenia; číslo elektronickej schránky 
 a e-mail sú nepovinné. Pri podávaní elektronickej prihlášky je potrebné uviesť e-mail aspoň 
 jedného zákonného zástupcu, na ktorý bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.
20. Priezvisko, meno a titul – uvedú sa údaje o zákonnom zástupcovi uchádzača/uchádzačky, titul
 je nepovinný údaj.
21. Ulica, číslo, názov dodacej pošty, PSČ, číslo elektronickej schránky, e-mail, telefónne číslo –
 uvedú sa kontaktné údaje zákonného zástupcu; číslo elektronickej schránky a e-mail sú 
 nepovinné.

Školy, do ktorých sa uchádzač/uchádzačka hlási v poradí podľa preferencií uchádzača/uchádzačky.
Uvedú sa postupne údaje o škole a odboroch vzdelávania od 1. školy až po 4. školu v poradí podľa 
preferencií uchádzača o štúdium.
22., 30., 38., 46. EDU ID školy – uvedie sa 9-miestny kód strednej školy z registra zverejneného   
   tu: https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ExportCSV?id=1, na ktorú sa
    uchádzač/uchádzačka hlási.
23., 31., 39., 47. Názov strednej školy – uvedie sa názov strednej školy, na ktorú sa    
   uchádzač/uchádzačka hlási.
24., 32., 40., 48. Kód študijného – učebného odboru – uvedie sa kód odboru, na ktorý sa    
   uchádzač/uchádzačka hlási, a ktorý sa bude otvárať v strednej škole 
   v príslušnom školskom roku, podľa sústavy odborov vzdelávania – vyhláška   
   MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z., o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy   
   a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov.
25., 33., 41., 49. Názov študijného – učebného odboru – uvedie sa názov odboru zodpovedajúci   
   kódu,
26., 34., 42., 50. Termín prijímacej skúšky – uvedie sa kód 1 pre 1. kolo - 1. termín, 2 pre 1. kolo -
   2. termín, 3 pre 2. kolo.
27., 35., 43., 51. Vyučovací jazyk odboru vzdelávania – uvedie sa kód vyučovacieho jazyka podľa
   prílohy pre odbor vzdelávania, na ktorý sa uchádzač/uchádzačka hlási.
28., 36., 44., 52. V prípade, ak má uchádzač/uchádzačka záujem o odbor vzdelávania, v ktorom   
   škola organizuje odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania  
   alebo má potvrdenie zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave 
   v systéme duálneho vzdelávania, uvedie sa kód 1 – áno; v opačnom prípade   
   kód 0 – nie.
29., 37., 45., 53. Záujem o školský internát – v prípade, že škola, na ktorú sa 
   uchádzač/uchádzačka hlási, má internát, uvedie sa záujem o poskytnutie 
   ubytovania. Uvedie sa kód 1 – áno, 0 – nie.

Dátum, podpis riaditeľa a pečiatka – uvedú sa príslušné údaje.
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V zmysle § 63 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške 
na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.“ Ak to nie je možné, k prihláške 
na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

Povinné prílohy:

Uchádzač/uchádzačka:

- so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí k prihláške na vzdelávanie potvrdenie 
 o zmenenej pracovnej schopnosti,

- so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára 
 so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor
 vzdelávania,

- so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu 
 z diagnostického vyšetrenia, vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu 
 ako dva roky,

- o štúdium v učebnom alebo študijnom odbore, ktorý je zaradený 
 do zoznamu učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná 
 spôsobilosť alebo uchádzač o štúdium v odbore vzdelávania v tanečnom konzervatóriu
 pripojí k prihláške na vzdelávanie posudok lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom
 odbore o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený učebný odbor alebo študijný odbor,

- o štúdium v strednej športovej škole pripojí k prihláške potvrdenie národného športového
 zväzu, že je uvedený/á v zozname talentovaných športovcov podľa osobitného predpisu 
 a vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo,

- ktorý bol hodnotený slovne, pripojí k prihláške na vzdelávanie kópiu vysvedčenia za každý
 ročník, v ktorom bol hodnotený slovne,

- ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom 
 sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí 
 k prihláške aj potvrdenie zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme
 duálneho vzdelávania. 

Nepovinná príloha

- Uchádzač/uchádzačka môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej  
 olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

Uchádzač/uchádzačka alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku 
na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca.

Stredná škola doručuje rozhodnutie o prijatí žiaka na vzdelávanie v strednej škole obom zákonným 
zástupcom na doručovacie adresy uvedené v prihláške na vzdelávanie v strednej škole, vzhľadom na 
to, že rodičovské práva majú (okrem výnimiek) obaja rodičia. Prihláška na vzdelávanie v strednej škole 
je platná aj vtedy, ak je na nej uvedená len adresa jedného zákonného zástupcu. Vzhľadom na § 144 
zákona č. 245/2008 Z. z. je žiaduce uvádzať adresy oboch zákonných zástupcov najmä z dôvodu, 
že zákonný zástupca sa môže individuálne proti rozhodnutiu odvolať. 

Ak zákonný zástupca ani riaditeľ strednej školy doručovacou adresou druhého rodiča nedisponuje, 
resp. nie je možné ju získať, rozhodnutie o prijatí sa doručí tomu zákonnému zástupcovi, ktorý je 
uvedený na prihláške.

Zákonným zástupcom je rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 
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