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Zápis na strednú školu
apríl
Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole
len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou,
a to len na jednej strednej škole.
(28. apríla 2015, Bardejov)
Zákonný zást upca žiaka zápisný líst ok predloží riadit eľovi st rednej
školy, na kt orej má uchádzač záujem št udovať.

Školské výpočt ové st rediská spracujú a zverejnia kritériá prijímacích skúšok vrátane
podmienok na prijatie bez prijímacích skúšok, ktoré im zašle riaditeľ školy.
WWW st ránky školských výpočtových stredísk:
www.svsba.sk, www.svspn.sk, www.svsbb.sk, www.svsmi.sk, www.svslm.sk.
O prijat í uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ podľa výsledkov prijímacieho konania.
Pri rozhodovaní o prijat í riadit eľ prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo
zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.
Riadit eľ st rednej školy prednost ne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú
schopnosť , pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.
Riadit eľ st rednej školy pri rozhodovaní o prijat í zohľadní, že uchádzač je úspešným
riešiteľom predmetovej olympiády alebo víť azom súť aže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania,
o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych
ročníkov základných škôl.
Riadit eľ st rednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov
prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených
podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač urobil
prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
Zápisný líst ok si ponechá st redná škola, na kt orú sa uchádzač zapíše.
Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej
škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa
zapíše.
Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej
škole, je neplatné.
Prot i rozhodnut iu riadit eľa st rednej školy o neprijat í sa môže uchádzač alebo jeho
zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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Ďalšie príspevky
\
Zápis na st rednú školu
2015- 04- 28 16:12:44

Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe
zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou, a to len na jednej
strednej škole.
Pozvánka na prijímacie skúšky
2015- 04- 27 19:13:19

Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Slovenská 5 na základe prihlášky na
štúdium pozýva žiakov 9. ročníka na 1. termín, na prijímacie skúšky
37. ročník Celošt át nej prehliadky SOČ
2015- 04- 22 18:34:56

Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční v utorok, 22. apríla o 19,00 hod. v
Dome umenia v Piešť anoch.
Žiaci Spojenej školy Juraja Henischa opäť zabodovali
2015- 04- 22 17:58:10

V tomto šk.olskom roku strojárstvo reprezentovali tretiaci Šimon Hrivňák a Daniel
Dorin pod vedením Lukáša Roguľu. Skonštruovali invalidný vozík do terénu na
benzínový pohon.
SOŠ polyt echnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Krakove úspešne
reprezent ovala
2015- 04- 22 17:57:38

Počas troch dní, v čase od 26. do 28. marca, veľtrh, ktorý prebiehal v kongresovom
centre EXPO navštívilo viac ako 15 000 mladých ľudí
Minist er školst va Juraj Draxler ot voril 21. ročník súťaže školských časopisov
2015- 04- 21 16:54:56

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler sa v piatok 17. apríla
2015 zúčastnil na slávnostnom otvorení 21. ročníka novinárskej súť aže
stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero
Gymoš, Zlat é Št úrovo pero 2015
2015- 04- 21 16:50:35

Zlatým štúrovským časopisom za rok 2015 sa stal Gymoš zo Spojenej školy Juraja
Henischa v Bardejove.
Vyhodnot enie novinárskej súťaže Št úrovo pero 2015
2015- 04- 21 16:44:15

Gymoš, ako jeden z mála využíva v článkoch o finančnom vzdelávaní vlastné
fotografie.
Zlat é Št úrovo pero za rok 2015
2015- 04- 21 16:34:14

Zlaté Štúrovo pero za rok 2015 si z tohtoročnej rovnomennej súť aže odniesol zo
Zvolena kolektív stredoškolského študentského časopisu Gymoš zo Spojenej
školy Juraja Henischa v Bardejove.
Výsledky súťaže celoslovenského f inále Aut oopravár Junior Cast rol 2015
2015- 04- 18 09:24:27

Celoslovenské finále: karosár, lakovník autoopravár mechanik a elektrikár.
Dokument vytvorený príkaz om wkhtmltopdf v

panoramatickom meste Bardejov.
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