Postup pri podávaní prihlášky na vzdelávanie

Prihlášku na vzdelávanie zasielajú zákonní zástupcovia žiakov základných škôl, i tzv „starší
uchádzači“ (t.j. z iných stredných škôl, z vysokých škôl, zo zamestnania, nezamestnaní a pod.)
na jednotnom tlačive 056 MŠVVaŠ SR.
Prihlášky na vzdelávanie žiakov základných škôl:
 Riaditeľ Konzervatória bude akceptovať len tie prihlášky , ktoré sú elektronicky overené
riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené
riaditeľom základnej školy.
 Prihlášku vypĺňa zákonný zástupca žiaka, ktorý zodpovedá aj za úplnosť a správnosť jej
vyplnenia.
 Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva jednu prihlášku na
vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
 Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak
navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo
základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
 Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať
zvolený odbor vzdelávania pripojí k prihláške len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 Zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania sa vyžaduje len v študijnom
odbore 8228 Q spev, a to posúdením funkčného a zdravého hlasového materiálu odborným
lekárom – foniatrom. Potvrdenie sa odovzdáva pri prezentácii na talentových skúškach /nie
staršie ako dva týždne/.
 Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na
vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva
a prevencie nie staršiu ako dva roky.
Forma podania prihlášky:
Elektronicky:
 Zákonný zástupca môže podať prihlášku elektronicky. Konkrétny formulár prihlášky si
vygeneruje zo školského informačného systému /ŠIS/, ktorý škola používa. Niektoré údaje
budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje
doplní zákonný zástupca.
 Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom ŠIS najneskôr do 14.marca 2023 základnej škole
na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí oskenované povinné prílohy a potvrdí podanie
prihlášky.
 Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný
zástupca mohol poddať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2023.
 Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení
podania prihlášky zákonným zástupcom, odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých
odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške.
 Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom ŠIS, zákonný zástupca
dostane zo ŠIS upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do
20.marca 2023 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne.
 Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu /pečiatka
podania/








V listinnej podobe:
Uchádzač prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR /od 1. januára 2022/
Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka
uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku
v zákonnej lehote do 20.marca 2023. Ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné,
uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh, pričom
každú kópiu prihlášky podpíše a do 20.marca 2023 každú kópiu prihlášky s prílohami podá
poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške.
Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu /pečiatka
podania/
Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu
dohodnúť, že prihlášku podpíše len jeden zákonný zástupca – o tejto skutočnosti rodičia
musia zaslať najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu písomné vyhlásenie
o tom, že prihlášku bude podpisovať len jeden zo zákonných zástupcov.

Prihlášky na vzdelávanie tzv. starších uchádzačov (z iných stredných škôl, z vysokých
škôl, zo zamestnania, nezamestnaní a pod.):
 Uchádzač vyplní Prihlášku na vzdelávanie v strednej škole (tlačivo 056 MŠVVaŠ SR/
a podpísanú spolu s prílohami podá na školu poštou alebo osobne do 20. marca 2023. Pri
podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu /pečiatka
podania/.
Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom
emailu!
 U uchádzačov o štúdium, ktorí už vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore
nepožadujeme v prihláške vyplnenie údajov a hodnotenia zo základnej školy (body č.
6,7,8,14,15). Ostatné body podľa potreby (č. 16).
V bodoch č. 17,18,19 miesto zákonného zástupcu plnoletý uchádzač uvedie svoje kontaktné
údaje.
Údaje o strednej škole treba vyplniť nasledovne:
bod 22: 100009145
bod 23: Konzervatórium, J.M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
bod 24: viď kódy uvedené v časti I. Základné ustanovenia, bod 3 /napr. 8229Q03/
bod 25: názvy študijných odborov sú uvedené v časti I. bod 3 /uviesť i konkrétny nástroj napr.
hudba – hra na klavíri/
bod 26: 1
 Povinné prílohy: č. 1,2,3 /len ak uchádzač uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť, alebo
má zdravotné znevýhodnenie/
Povinná príloha je štruktúrovaný životopis s uvedením predchádzajúceho vzdelania
Nepovinné prílohy: diplomy zo súťaží súvisiacich s odborom vzdelávania, o ktoré sa uchádza

Príloha:
1.tlačivo prihlášky
2.potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /len v odbore 8228 Q spev/

