
Usmernenie MŠ k prihláškam na stredné školy zo dňa 23.2.20201 

1. Podávanie prihlášky 

a) Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 26.3.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené 

prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho  

- najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a  

- najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.  

b) Forma podania prihlášky je možná:  

- elektronická (zadáva sa v systéme edupage), bez podpisu zákonného zástupcu alebo  

- listinná (papierová) v tlačenej forme s podpisom zákonného zástupcu.  

Poznámka: na našej škole sa budú podávať elektronické prihlášky 

c) Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to 

buď v elektronickej alebo v listinnej forme.  

d) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa 

prikladá len pre odbory:  

- 2275 H hutník  

- 2433 H obrábač kovov  

- 3661 H murár  

- 3663 H tesár  

- 3684 H strechár  

- 3762 H železničiar  

- 4575 H mechanizátor lesnej výroby  

- 5371 H sanitár  

- Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách  

- 8227 Q tanec  

- 9245 M ochrana osôb a majetku  

 

Poznámka: v prílohe tohto materiálu je originál rozhodnutia MŠ   

-  zoznam odborov s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať zvolený odbor 

-  potvrdenie lekára k prihláške 

- potvrdenie o nástupe na SŠ 

 

Potvrdenie o nástupe na SŠ – budete posielať LEN po tom, ako vám SŠ oznámi, že ste prijatí a vyzve 

vás, aby ste poslali toto potvrdenie. ( Nástup do  SŠ môžete potvrdiť  len na JEDNU školu, ostatné dáte, 

že nenastupujete). 

 

2. Postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky 
 

- V edupage pod štartom v úvode je okienko „Prijímačky 2021“ 

- Klik na „vytvoriť prihlášku“ (Niektoré údaje sú už automaticky vyplnené z elektronickej žiackej knižky) 

- Klik na „Pridať školu a odbor“ .... pozor na to, aby ste vybrali „políčko“ školu bez talentoviek, resp. 

s talentovkami  



- Vpravo hore sa objaví taký „čiarkovaný“ trojuholník – je to filter, kde si veľmi ľahko nájdete svoju školu 

– stačí vyplniť kraj a okres a dať zobraziť. Zo zoznamu škôl si vyberte zvolený odbor na danej škole. 

- Klik na odbor ..... a vyberte termín prijímacej skúšky   ( 1. alebo 2. termín, ako ste si nahlásili.  Termíny 

si dajte v poradí, ako ste si zvolili SŠ) 

- „Pridať školu a odbor“ ....zase si vyberiete podľa záujmu, ako prvú školu ..... 

- V políčku „Sú vyššie uvedené známky v poriadku“  si vyberte  „nie, pripájam vysvedčenie/výpis   ..... tu 

priložíte fotku, alebo scan vysvedčenia z 8. ročníka (je to potrebné vzhľadom k tomu, že sme mali na 

konci školského roku 2019/2020 slovné hodnotenie), (ak náhodou niekto nemá vysvedčenie, treba mi to 

obratom oznámiť) 

- Žiaci, ktorí majú diplomy  vyplnia veľmi dôsledne všetky políčka a priložia overený scan diplomu, alebo 

výsledkovej listiny ku každej súťaži osobitne, budete pridávať riadky podľa potreby 

- Vyplníte veľmi dôsledne a presne všetky políčka o zákonných zástupcoch 

- Žiaci, ktorí budú posielať lekárske potvrdenie (vybrané odbory podľa prílohy)  do políčka „doplňujúce 

údaje“ do poznámky napíšete, že prikladáte lekárske potvrdenie. Nezabudnite ho priložiť. 

- Veľmi dôsledne si prekontrolujte všetky zadané údaje, všetky priložené súbory a NEZABUDNITE  

odoslať. 

 

Pomôcka: pri hľadaní SŠ cez filter 

Košický kraj:  okresy nájdete v časti 

KE-Staré Mesto ..... KE 1 

KE-Juh ......KE 4 

KE-Sever .....KE 1 

 

Akúkoľvek zmenu, ktorú urobíte v prihláške na SŠ v porovnaní s tým, čo ste mi poslali, mi 

BEZPODMIENEČNE obratom oznámte. Ja to musím nahlásiť do výpočtového strediska.  

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok, ma kontaktujte. 

Mgr. Kováčová 

 

 

 

 


