VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA OBCHODNÚ AKADÉMIU
MICHALOVCE
Informácia pre zákonných zástupcov uchádzačov
1. Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2020/21 do 1. ročníka 60 žiakov.
2. Rozhodnutia o prijatí doručíme zákonným zástupcom uchádzača odoslaním
rozhodnutia prostredníctvom e-mailu, poštou doporučenou zásielkou do vlastných
rúk, cez informačný systém základnej školy (EduPage).
3. V zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1- A2200 zákonný zástupca
uchádzača doručí do 4. júna 2020 Obchodnej akadémii, Kapušianska 2, 071 01
Michalovce záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na
štúdium osobne od 8,00 – 14,00 hod. u riaditeľky alebo zástupkyne školy; alebo
odoslaním tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu kerekesova.dana@oami.sk;
poštou na adresu strednej školy alebo cez informačný systém základnej školy
EduPage. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
Tlačivo: Potvrdenie o nastúpení_nenastúpení na štúdium (kliknite pre stiahnutie).
4. Po potvrdení nástupu žiaka na štúdium zástupca uchádzača vyplní návratku o voľbe
predmetov, náboženstva a záujem o duálne vzdelávanie.
Tlačivo: Návratka (kliknite pre stiahnutie)
5. Ak zákonný zástupca uchádzača doručí škole záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka
na štúdium alebo do 4. júna 2020 nedoručí záväzné potvrdenie, rozhodnutie, ktorým
bol/a uchádzač/uchádzačka prijatý/á na štúdium v strednej škole je neplatné.
6. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Tlačivo: Vzor Odvolanie (na stiahnutie)
7. ŽIACI, KTORÍ SÚ NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA, BUDÚ PRIJATÍ NA VOĽNÉ
MIESTA UCHÁDZAČOV, KTORÍ POŠLÚ POTVRDENIE O NENASTÚPENÍ. Ak sa uvoľní
miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorí je ďalší
v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo
dňa doručenia rozhodnutia, odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje
pretrvávajúci záujem o štúdium.
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0917 837 315.

