
056 MŠVVaŠ SR  2013/2014  Prihláška na štúdium v strednej škole 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM V STREDNEJ ŠKOLE 

Kontrolné číslo: .......................... Pre školský rok: 2015/2016

1. EDU ID:

2. Rodné číslo uchádzača/uchádzačky:

3. Uchádzač/uchádzačka - priezvisko: ........................................................     Meno:   .........................................

4. Škola (kód školy z registra škôl a školských zariadení):

5. Ročník:  Trieda: ..................... 

6. Rok školskej dochádzky:

7. Príchod uchádzača/uchádzačky:

8. Štátne občianstvo:

9. Zmenená pracovná schopnosť:

10. Kód vzdelávania uchádzača s ŠVVP*)/Ďalšie zdravotné znevýhodnenie:  / 

11. Vyučovací jazyk:

12. 

Vyučovacie predmety 
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Skupina úľav pre Testovanie 9 

Ročník

54

Správanie

Anglický jazyk
....................................... jazyk
Prvouka, Dejepis
Vlastiveda, Zemepis, Geografia
Matematika

Prírodoveda, Biológia
Informatická výchova, Informatika
Občianska náuka, Občianska výchova
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova, Telesná a športová výchova

Náboženská výchova
Etická výchova

2 3

Príchod uchádzača (uchádzačky)
Lístok s poznámkou
zo ZŠ		1z praxe		2z inej SŠ	3

User
Lístok s poznámkou
Completed nastavil User

User
Lístok s poznámkou
None nastavil User

Kód vzdelávania uchádzača s ŠVVP
Lístok s poznámkou
s autizmom alebo s inou pervazívnou vývinovou poruchou	AUTs mentálnym postihnutím variant A – ľahký stupeň		MENAs mentálnym postihnutím variant B – stredný stupeň	MENBs mentálnym postihnutím variant C – ťažký stupeň		MENBso sluchovým postihnutím nedoslýchavý			SLUAso sluchovým postihnutím nepočujúci			SLUBso zrakovým postihnutím slabozraký			ZRAAso zrakovým postihnutím nevidiaci			ZRABs narušenou komunikačnou schopnosťou			NKSs telesným postihnutím všeobecne			TELAs telesným postihnutím nechodiaci			TELBchorý a zdravotne oslabený				CHs vývinovými poruchami učenia – Dyslexia			VPU1s vývinovými poruchami učenia – Dysgrafia		VPU2s vývinovými poruchami učenia – Dysortografia		VPU3s vývinovými poruchami učenia – Dyskalkúlia		VPU4s poruchou správania					PSs intelektovým nadaním					NADIs poruchami aktivity a pozornosti				PAPnezačlenený						BP

Štátne občianstvo
Lístok s poznámkou
SK	0iné	1

Zmenená pracovná schopnosť
Lístok s poznámkou
Áno	1Nie	0

Ďalšie zdravotné znevýhodnenie
Lístok s poznámkou
Áno	1Nie	0

Vyučovací jazyk
Lístok s poznámkou
český				100slovenský			200slovenský a anglický bilingválny	201slovenský a francúzsky bilingválny202slovenský a španielsky bilingválny	203slovenský a taliansky bilingválny	204slovenský a nemecký bilingválny	205slovenský a ruský bilingválny	206slovenský a iný bilingválny	209slovenský – maďarský		230slovenský – ukrajinský		240slovenský – nemecký		260slovenský – rusínsky		270slovenský – rómsky		280maďarský			300ukrajinsky			400poľsky				500nemecký			600rusínsky				700anglický				810francúzsky			820španielsky			830taliansky			840ruský				860bulharský			870rómsky				880iný				900

User
Čiara

Známky
Lístok s poznámkou
Uveďte známky z 2.polroka 4.ročníkaa známky z 1.polroka 5.ročníka

Vyučovací jazyk
Lístok s poznámkou
Uveďte vyučovací jazykako je uvedené na vysvedčení.

Doplnené predmety
Lístok s poznámkou
Doplňte predmety a hodnotenieako je uvedené na vysvedčení.



056 MŠVVaŠ SR  2013/2014  Prihláška na štúdium v strednej škole 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM V STREDNEJ ŠKOLE 

Súťaže 1. Súťaž 2. Súťaž

13. Názov súťaže: ........................................................................ ................................................ 

Úroveň súťaže: 

Druh súťaže: 

Typ súťaže: 

Typ umiestnenia: 

Druh športu: 

V školskom roku:  ................./............... ................./................. 

Adresa zákonného zástupcu uchádzača/uchádzačky: 
14. Priezvisko: .......................................................... Meno: ............................................. Titul: ................. 

15. Miesto dodania: .................................................. Ulica, číslo: ......................................................................... 

Názov dodacej pošty (mesto, obec): ........................................................................................   PSČ: 

E-mail: ............................................................ Telefónne číslo: ................................................................. 

Stredná škola, do ktor ej sa uchádzač/uchádzačka hlási: 

16. Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení:

17. Názov strednej školy:  Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
18. Kód študijného – učebného odboru:

19. Názov študijného – učebného odboru:  gymnázium
20. Termín prijímacej skúšky:

21. Vyučovací jazyk:

22. Záujem o športovú triedu:

23. Záujem o školský internát:

Dátum:    Podpis učiteľa:   Podpis riaditeľa a odtlačok pečiatky školy: 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: 
Uchádzač/uchádzačka so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený
študijný alebo učebný odbor. 

Dátum:   Podpis lekára a odtlačok pečiatky: 

V .................................................... dňa ...................  ..............................................      ........................................ 

 Podpis zákonného zástupcu  Podpis žiaka 

Záznam o prijatí – vyplní riadite ľ školy, do ktorej sa uchádza č/uchádzačka hlási: 
Uchádzač/uchádzačka bol(a)/nebol(a)**) prijatý(á), pretože: 

Rozhodnutie zo dňa:  Podpis a odtlačok pečiatky školy: 

Uchádzač/uchádzačka bol(a)/nebol(a)**) prijatý(á), pretože: 

Rozhodnutie zo dňa:  Podpis a odtlačok pečiatky školy: 

*) ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
**) Čo sa nehodí prečiarknite. 
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Úroveň súťaže
Lístok s poznámkou
Medzinárodná	1Národná	2Krajská		3Okresná		4Mestská		5Školská		6

Druh súťaže
Lístok s poznámkou
vedomostné vrátane predmetových 	 	1umelecké		2súťažné zručnosti	3športové		4súťaže pre osobitnéskupiny žiakov		5iné			9

Typ súťaže
Lístok s poznámkou
Olympiáda	1ZENIT		2SOČ		3iné		99

Typ umiestnenia
Lístok s poznámkou
1. miesto	12. miesto	2  3. miesto	3bez umiestnenia	99

Druh športu
Lístok s poznámkou
atletika			1cyklistika a cyklotrial	2futbal			3džudo			4kanoistika rýchlostná	5ľadový hokej		6lyžovanie		7plávanie			8gymnastika		9strelectvo		10vzpieranie		11zápasenie		12hádzaná		13basketbal		14volejbal			15tenis			16biatlon			17veslovanie		18všestranná šport.príprava19moderný päťboj		20vodné pólo		21pozemný hokej		22karate			23stolný tenis		24bedminton		25krasokorčuľovanie	26orientačné športy	27triatlon			28aikido			29aerobik			30akrobatický rock and roll	31baseball			32biliard			33boby			34boccia			35bowling			36box			37branný viacboj		38curling			39dráhový golf		40fitnes			41futbal			42futsal			43golf			44hokejbal		45horolezectvo		46jachting			47jazdectvo		48joga			49kickbox			50kobudo kwai		51kolky			52korfbal			53kulturistika		54lakros			55letecké športy		56lukostreľba		57modelárstvo		58motoristické športy	59nohejbal		60parašutizmus		61pilates			62potápanie		63praktická streľba	64pretláčanie rukou	65psie záprahy		66rádioamatérsky šport	67rafting			68rugby			69rybolov			70rýchlokorčuľovanie	71sánkovanie		72sebaobrana		73severská chôdza		74silový trojboja tlak na lavičke		75skialpinizmus		76softball			77squash			78sumo			79šach			80šerm			81šípky športové		82športová kynológia	83športová masáž		84taekwondo WTF a ITF	85tanečný šport		86turistika			87vodné lyžovanie		88vodný motorizmus	89vodný slalom		90mažoretkový šport	91kolieskové korčulovanie	92malý futbal		93taebo			94pohybové hry		95ju-jitsu			96iné			99

Termín prijímacej skúšky
Lístok s poznámkou
1.kolo, 1.termín		11.kolo, 2.termín		2
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