Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 935 28

Prihláška na štúdium na strednej škole v Slovenskej republike pre školský rok 2019/2020
Čo urobiť

Kto

Termín
do polovice apríl 2019

1.

Výber odboru

žiak + rodič

2.

Vyplniť prihlášku Príloha 1.

žiak + rodič

3.

Potvrdiť prihlášku lekárom

4.

Potvrdiť prihlášku riaditeľom základnej školy

5.

Podpísať a poslať potvrdenú prihlášku na adresu
školy

(známky písať ako na Slovensku, 1-najlepšia, 5- najhoršia)

6.

Prijímacie skúšky – študijné odbory (online)
Učebné odbory – prijatie bez prijímacích skúšok

7.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium

8.

Podpísať a zaslať zápisný lístok, ktorý potvrdzuje
skutočný záujem žiaka nastúpiť do školy

lekár
riaditeľ školy

do 20.4.2019
(1. kolo)
do18.6.2019
(2. kolo)

rodičia

žiak + rodič

13. a 16.5. 2019
(1.kolo)
18. 6. 2019
(2. kolo)

SOŠ technická

do 21. 6. 2019

rodičia

do 30. 6. 2019
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PRECHODNÝ POBYT – ktoré administratívne úkony je potrebné urobiť
Čo je potrebné

1.

Kto
žiada

Výpis z registra
trestov

Kde sa vybavuje

Termín

Potrebné prílohy

Na príslušnom
súde v Srbsku

2.

3.

Osvedčenie Slováka
žijúceho v zahraničí

Žiadosť o udelenie
prechodného
pobytu

rodič
zákonný zástupca

-

koncom júna

-

Na
veľvyslanectve
SR v Belehrade
-

Oddelenie
cudzineckej
polície,
Slovensko

-

pri príchode
žiaka do školy
9/2019

-

2x farebná fotografia
žiaka rozmer 3,5x4,5 cm,
Výpis z Registra trestov,
Rodný list žiaka
v slovenskom jazyku,
alebo úradne overený
preklad do slovenského
jazyka,
fotokópiu platného
cestovného dokladu, kde
sú osobné údaje a
fotografia

Osvedčenie Slováka
žijúceho v zahraničí,
2x fotografia žiaka 3x3,5
cm
Potvrdenie zabezpečenia
ubytovania (vydá škola)
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Podrobnejšie
informácie

