
Poprosím vás, aby ste mi v prípade že ste boli prijatí na strednú školu, resp. ste sa rozhodli záväzne na niektorú 

strednú školu nastúpiť, aby ste mi toto oznámili správou tu v Edupage, alebo poprípade aj mailom na 

panuska@zsmudrona.sk. Dôležité je pre mňa konečné a záväzné rozhodnutie, teda kde reálne chcete nastúpiť a 

kde ste definitívne potvrdili nástup.  

Ak ste ešte podávali odvolanie a čakáte, či vás neprijmú ešte na inú školu, ktorá je pre vás prioritná, oznámite mi 

samozrejme vaše rozhodnutie a potvrdenie nástupu až po ukončení odvolacieho konania.  

To isté platí aj v prípade, že budete musieť podať prihlášku v 2. kole PS, teda vás neprijmú nikde ani po 

odvolaniach v 1. kole PS, a budete prijatí až v 2. kole PS. Je to z dôvodu štatistických údajov, ktoré musíme 

odosielať, ale aj preto, lebo v prípade že nebudem vedieť či ste boli prijatí a či ste zaslali záväzné rozhodnutie o 

nastúpení na niektorú strednú školu, budem vás musieť nahlásiť na Okresný úrad, odbor školstva, že ste neboli 

ani po 1. ani 2. kole PS nikde prijatí. Potom sa bude Váš nástup na strednú školu riešiť prostredníctvom OÚ, 

odboru školstva.  

Tí ktorí ste mi nástup už nahlásili, tak samozrejme opakovane nemusíte, iba ak by ste ešte svoje rozhodnutie 

zmenili.  

Prosím nezabudnite, že ste povinný nahlasovať školám aj nenastúpenie, takže v prípade že ste mali prihlášky na 

4 školy a všade vás zobrali, tak na jednu školu potvrdíte nástup a na 3 školy potvrdíte nenastúpenie. Ak vás na 

školu alebo viac škôl nezobrali, dávate tam v prípade záujmu odvolanie, alebo neposielate nič. Po rozhodnutí 

strednej školy o prijatí či neprijatí v odvolacom konaní postupujete obdobne.  

V prípade nejasností a ďalších otázok ma prosím kontaktujte v Edupage, mailom alebo telefonicky na čísle školy, 

alebo aj na súkromné č. +421907814518 .  

Ďakujem vopred za spoluprácu, Mgr. Ľuboš Panuška, vých. a kariérový poradca 
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