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Vec
Odvolacie konanie uchádzačov na štúdium v stredných školách
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja, v súlade s listom OŠ ŽSK č. 1220/2008/OMR099 zo dňa 18. 11. 2008, vám dáva do pozornosti metodické usmernenie k odvolaciemu konaniu
uchádzačov na štúdium v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja pre školský rok 2009/2010.
Odvolacie konanie uchádzačov na štúdium v stredných školách pre školský rok 2009/2010
(po prvom kole prijímacích skúšok) bude realizované v Úrade Žilinského samosprávneho kraja,
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, kancelária č. 202 podľa uvedeného časového harmonogramu:
Región: Horné Považie
Termín: 08. 06. 2009 (pondelok)
Koordinátorka odvolacieho konania: Mgr. Mária Benedeková
Stredné školy:
a) gymnáziá – od 08.00 hod. do 11.00 hod.,
b) stredné odborné školy – od 12.00 hod. do 15.00 hod.
Región: Kysuce
Termín: 09. 06. 2009 (utorok)
Koordinátorka odvolacieho konania: Mgr. Janka Školová
Stredné školy:
a) gymnáziá – od 08.00 hod. do 11.00 hod.,
b) stredné odborné školy – od 12.00 hod. do 15.00 hod.
Región: Liptov
Termín: 10. 06. 2009 (streda)
Koordinátor odvolacieho konania: Mgr. Ján Vilček
Stredné školy:
a) gymnáziá – od 08.00 hod. do 11.00 hod.,
b) stredné odborné školy – od 12.00 hod. do 15.00 hod.

Región: Orava
Termín: 11. 06. 2009 (štvrtok)
Koordinátor odvolacieho konania: PaedDr. Roman Bienik
Stredné školy:
a) gymnáziá – od 08.00 hod. do 11.00 hod.,
b) stredné odborné školy – od 12.00 hod. do 15.00 hod.
Región: Turiec
Termín: 12. 06. 2009 (piatok)
Koordinátorka odvolacieho konania: Mgr. Janka Školová
Stredné školy:
a) gymnáziá – od 08.00 hod. do 11.00 hod.,
b) stredné odborné školy – od 12.00 hod. do 15.00 hod.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Riaditeľ strednej školy predloží odvolaciemu orgánu dokumentáciu:
zápisnica z realizácie prijímacieho konania uchádzačov o štúdium v strednej škole pre školský
rok 2009/2010, ktorá obsahuje najmä:
a) informácie o organizácii a výsledkoch prijímacieho konania,
b) počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacieho konania,
c) počet prijatých uchádzačov na štúdium podľa jednotlivých študijných a učebných odborov,
d) počet neprijatých uchádzačov na štúdium podľa jednotlivých študijných a učebných
odborov,
e) realizácia prijímacieho konania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami,
f) kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium,
písomné odvolania rodičov,
fotokópie prihlášok na vzdelávanie, resp. ďalšie písomné doklady uchádzačov o štúdium,
fotokópie rozhodnutí riaditeľa strednej školy o neprijatí uchádzačov na štúdium,
poradie prijatých uchádzačov na štúdium podľa jednotlivých študijných a učebných odborov
a ich zameraní,
poradie neprijatých uchádzačov na štúdium podľa jednotlivých študijných a učebných odborov
a ich zameraní,
menný zoznam odvolaných uchádzačov na štúdium podľa jednotlivých študijných a učebných
odborov a ich zameraní.

V prípade, že obsah odvolania o neprijatí žiaka na štúdium obsahuje sťažnosť na postup
pri výbere prijatých a neprijatých žiakov, je potrebné predložiť aj písomné podklady žiaka
z písomnej skúšky, resp. ústnej skúšky a písomné stanovisko riaditeľa strednej školy k obsahu
sťažnosti.
Výsledky odvolacieho konania budú doručené riaditeľom stredných škôl a zákonným zástupcom
maloletých uchádzačov v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
Žilinský samosprávny kraj a Školské výpočtové stredisko v Liptovskom Mikuláši vás žiadajú,
aby ste najneskôr do termínu ukončenia zápisu žiakov na štúdium v strednej škole zaslali databázu
výsledkov po prvom kole prijímacieho konania na e-mailovú adresu svs@svslm.sk. Následné
zmeny v databáze výsledkov po 1. kole prijímacieho konania uchádzačov na štúdium v strednej
škole (napr. prijatie alebo zrušenie zápisu, prijatie žiaka v poradí na uvoľnené miesto a pod.) je
potrebné priebežne aktualizovať z dôvodu zverejnenia voľných miest pre druhé kolo prijímacieho
konania na internetových stránkach www.svslm.sk a www.regionzilina.sk.
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Zároveň vám dávame do pozornosti ustanovenie § 68 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa ktorého proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa
môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní
odo dňa doručenia rozhodnutia.
Na základe uvedeného vás žiadame, aby ste v termíne najneskôr do 05. 06. 2009 (piatok) zaslali
na e-mailovú adresu peter.majer@zask.sk informáciu o celkovom počte doručených odvolaní
uchádzačov alebo zákonných zástupcov maloletých uchádzačov na štúdium v strednej škole
(vrátane informácie o nulovom počte doručených odvolaní).
V prípade otázok ku administrácii odvolacieho konania uchádzačov na štúdium v stredných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pre školský rok 2009/2010
kontaktujte odborných zamestnancov oddelenia metodiky a riadenia Odboru školstva Žilinského
samosprávneho kraja:
1)
2)
3)
4)

Mgr. Mária Benedeková – región Horné Považie – t. č.: 041/503 22 49,
Mgr. Janka Školová – región Kysuce a Turiec – t. č.: 041/503 22 03,
PaedDr. Roman Bienik – región Orava – t. č.: 041/503 22 02,
Mgr. Ján Vilček – región Liptov – t. č.: 041/503 24 54.
Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom

Ing. Dana Weichselgärtner, PhD., v. r.
riaditeľka odboru
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