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POSTUP A TERMÍNY na podanie prihlášky
na štúdium v školskom roku 2017/2018
Postup vybavovania
Poslať prihlášku na adresu
našej školy
 vyplnenú a podpísanú
1.
 potvrdenú lekárom
 podpísanú riaditeľom
ZŠ
Absolvovať prijímaciu skúšku
2. – len tí, ktorí sa hlásia do
maturitných odborov
Rozhodnutie o prijatí na
štúdium v učebnom odbor
3.
(bez prijímacích skúšok) Vám
bude doručené
Podpísať a poslať zápisný
lístok, ktorý potvrdzuje, že
máte skutočný záujem
4.
o štúdium v danom odbore
(formulár príde spolu
s rozhodnutím o prijatí)

Vybavuje
rodič,
žiak

1. termín

2.termín

do 20.4.

do 15.6.

9. máj 2017
(utorok)
11. máj 2017
(štvrtok)

20. jún
2017
(utorok)

žiak +
rodičia

do 19.5.

do 26.6.

rodičia

do 30.5.

do 30.6.

žiak

Škola (kód školy z registra škôl a školských zariadení): 045 017 000
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Ponuka študijných a učebných odborov v školskom roku 2017/2018
Kód odboru
6324 M
4553 K
4234 M
2978
2977
2978
2954

H
H
H 02
H

Názov odboru
Študijné odbory
manažment regionálneho cestovného ruchu
podnikateľ pre rozvoj vidieka
podnikanie v chovoch spoločenských,
cudzokrajných a malých zvierat
Učebné odbory
cukrár pekár
cukrár kuchár
biochemik – výroba piva a sladu
mäsiar

Poznámky:
1. na Slovensku sa prijímacie konanie koná v dvoch termínoch
2. obidva termíny sú rovnocenné
3. prvý termín je výhodnejší z dôvodu väčšieho výberu medzi jednotlivými
školami
4. Termín, formu a organizáciu prijímacej skúšky žiakov, ktorí sa hlásia do
maturitných odborov oznámi riaditeľ školy písomne v dostatočnom
predstihu
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