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Zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov si môžu OSOBNE prísť prevziať rozhodnutie
o prijatí a súčasne uskutočniť zápis (zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú uchádzač navštevuje)
v priebehu

utorok (22.5.2018) až piatok (25.5.2018)
Zápis prijatých žiakov
Termíny zápisu:

utorok 22.5.2018
streda 23.5.2018
štvrtok 24.5.2018
piatok 25.5.2018

od 8:00 do 17:00 hod.
od 8:00 do 17:00 hod.
od 8:00 do 14:00 hod.
od 8:00 do 17:00 hod.

Pri zápise je potrebné predložiť:
1. preukaz totožnosti zákonného zástupcu žiaka,
2. Zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak navštevuje,
3. 20,- eur na žiacky preukaz ISIC.
Pri zápise si žiak záväzne vyberá:
• druhý cudzí jazyk,
• etickú alebo náboženskú výchovu.
V piatok 25.5.2018 po 17.00 h budú na adresu zákonného zástupcu uvedenú na prihláške
odoslané rozhodnutia o prijatí POŠTOU so skrátenou úložnou dobou 7 dní!
V prípade, že nestihnete prvý zápis v uvedenom termíne môžete zapísať dieťa na vedení školy
do troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí v čase od 8.00 – 16.00 hod.
najneskôr do 7. júna 2018.
Ak je prijatý uchádzač už zapísaný na inej strednej škole, ale má záujem o štúdium na
našej škole, vy ako zákonný zástupca môže v zmysle § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zápis zrušiť a zápisný lístok preniesť na našu školu.
Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov vieme, že v mnohých prípadoch prijatí uchádzači, resp.
zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov, sa rozhodujú medzi školami, na ktoré podali prihlášky. Je
pravdepodobné, že sa budú uvoľňovať miesta podľa toho, ako sa budú uchádzači zapisovať na štúdium na
rôznych školách. Preto budeme na uvoľnené miesta podľa poradia oslovovať ďalších uchádzačov, ktorí sú k
dnešnému dňu neprijatí pre nedostatok miesta.

Dovoľujeme si požiadať zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí sú rozhodnutí zapísať sa
na inú školu, aby túto skutočnosť čím skôr oznámili (v záujme rodičov zatiaľ neprijatých
uchádzačov) na adrese vedenie@vazka.sk alebo na tel. č. 02/ 577 898 11.

