Ako vyplniť prihlášku na SŠ
Prihláška na štúdium na strednej škole sa vyplní podľa vzoru nasledovne:
Kontrolné číslo - použité v prostredí Rezortného informačného systému (ďalej len
„RIS“), nevypĺňa sa,
Pre školský rok - 2018/2019 (uvedie sa školský rok nástupu uchádzača/uchádzačky)
1. EDU ID - použité v prostredí RIS, nevypĺňa sa,
2. Rodné číslo uchádzača/uchádzačky - uvedie sa rodné číslo bez lomky,
3. Priezvisko a meno uchádzača /uchádzačky – uvedie sa priezvisko a meno,
4. Škola (kód školy z registra škôl a školských zariadení) – uvedie sa 9-miestny kód
školy z registra škôl a školských zariadení,
5. Ročník, trieda – 5 (uvedie sa zvlášť ročník) a označenie triedy, napr. 5.A,
6. Rok školskej dochádzky – 5 (uvedie sa, ktorý rok plní uchádzač/uchádzačka
školskú dochádzku),
7. Príchod uchádzača (uchádzačky) – 1 (uvedie sa jeden z kódov: 1 – ak zo ZŠ,
2 – z praxe, 3 – iné),
8. Štátne občianstvo – 0 (uvedie sa jeden z kódov 0 – SK, 1 – iné),
9. Zmenená pracovná schopnosť – 0 (uvedie sa jeden z kódov 1 – Áno, 0 – Nie),
10. Kód vzdelávania uchádzača/čky so ŠVVP/Kód ďalšieho zdravotného
znevýhodnenia – vypĺňajú iba tí, ktorí uviedli v bode 9 zmenenú pracovnú schopnosť
-uvedie sa prevládajúce zdravotné znevýhodnenie podľa kódov v prílohe. V prípade,
že má uchádzač ďalšie zdravotné znevýhodnenie, uvedie sa v pravej časti za lomkou
jeho kód podľaprílohy. ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
11. Vyučovací jazyk – 200 ( uvedie sa jeden z kódov podľa prílohy),
12. Známky za posledné štyri ročníky vzdelávania. Číslo príslušného ročníka sa
uvedie na prvom riadku. Známky s názvom predmetu sa uvedú v poradí (riadky
zodpovedajúriadkom prihlášky) od druhého riadka tabuľky:
Správanie
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk – uvedie sa konkrétny názov cudzieho jazyka
Druhý cudzí jazyk – uvedie sa konkrétny názov cudzieho jazyka
Dejepis
Vlastiveda, Geografia
Matematika
Prírodoveda, Biológia
Fyzika
Chémia
Informatika, Informatická výchova
Občianska náuka
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Telesná výchova, Telesná a športová výchova
Etická výchova, Náboženská výchova
Svet práce, Pracovné vyučovanie
Technika
Ďalšie voliteľné predmety sa na prihlášku neuvádzajú.

13. Súťaže - uvedú sa dve najlepšie umiestnenia v súťaží, ktoré uchádzač (uchádzačka)
absolvoval počas štúdia
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 –súťažné zručnosti, 4 – športové, 5 – súťaže pre osobitné skupiny
žiakov, 9 – iné
Typ súťaže - uvedie sa jeden z kódov 1 – olympiáda, 2 – ZENIT, 3 – SOČ, 99 – iné
Typ umiestnenia – uvedie sa jeden z kódov 1 – 1.miesto, 2 – 2. miesto, 3 – 3. miesto,
99 – bezumiestnenia
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.
14. Priezvisko, meno a titul – uvedú sa údaje o zákonnom zástupcovi
uchádzača/uchádzačky, titul je nepovinný údaj,
15. Miesto dodania, ulica, číslo, názov dodacej pošty, PSČ, email, telefónne číslo –
uvedú sa kontaktné údaje zákonného zástupcu,
16. Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení – 017151341 (uvedie sa
9 miestny kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení, na ktorú sa
uchádzač/uchádzačka) hlási,
17. Názov strednej školy – Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce (uvedie sa
názov strednej školy, na ktorú sa uchádzač/uchádzačka hlási) ,
18. Kód študijného – učebného odboru – 7902J (uvedie sa kód odboru, na ktorý sa
uchádzač/ uchádzačka hlási a ktorý sa bude otvárať na strednej škole v príslušnom
školskom roku, podľa sústavy odborov vzdelávania – vyhláška 282/2009 Z. z.),
19. Názov študijného – učebného odboru – gymnázium (uvedie sa názov odboru
zodpovedajúci kódu),
20. Termín prijímacej skúšky – 1 (v prípade prihlášky do prvého kola na odbory, ktoré
nevyžadujúoverenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa uvedie kód
termínu kola 1 – 1. kolo,1.termín, 2 – 1. kolo, 2. termín, inak sa neuvádza nič),
21. Vyučovací jazyk – 200 (uvedie sa kód vyučovacieho jazyka podľa prílohy pre odbor,
na ktorý sa uchádzač hlási),
22. Záujem o športovú triedu – 0 (ak škola pre odbor otvára športovú triedu, uvedie sa
kód 1 – áno ak máuchádzač (uchádzačka) záujem ju navštevovať, inak sa uvedie kód 0 –
nie),
23. Záujem o školský internát – 0 (v prípade, že škola, na ktorú sa uchádzač
(uchádzačka) hlási, máinternát, uvedie sa záujem o poskytnutie ubytovania. Uvedie sa
kód 1 – áno, 0 – nie).
Dátum, podpis učiteľa, podpis riaditeľa a pečiatka – uvedú sa príslušné údaje.
V zmysle § 63 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. odosiela prihlášku na strednú školu za
žiakov základnej školy, ktorú žiak navštevuje, riaditeľ príslušnej základnej školy. Podpis
učiteľa je tak povinný len v prípade, že ho vyžaduje interným príkazom riaditeľ na
potvrdenie správnosti vyplnenia formuláru.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekár uvedie potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti uchádzača študovať zvolený študijný alebo učebný odbor.
Podpis zákonného zástupcu a podpis žiaka

