Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica v súlade s § 66 ods. 6 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 a po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so
zriaďovateľom vyhlasuje

2. kolo prijímacieho konania
na obsadenie nenaplnených miest v študijných odboroch:

6317 M obchodná akadémia

-

4 miesta

a zároveň určuje nasledovné podmienky prijatia:
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 16. júna 2022 podať prihlášku
na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. Prihláška musí byť potvrdená
základnou školou, a preto sa prijíma výlučne nasledovnými dvoma spôsobmi:
1. v listinnej podobe (rozhodujúci je dátum doručenia)
2. prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 16. 6. 2022
Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest sa uskutoční 21. júna 2022. Riaditeľ rozhodne o prijatí
alebo neprijatí uchádzača podľa rovnakých kritérií ako v 1. kole prijímacieho konania – zverejnených na
www.proscholaris.sk.
Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 23. júna 2022. Uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača doručí najneskôr do 29. júna 2022 strednej škole záväzné potvrdenie
o nastúpení alebo nenastúpení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je zverejnená na webovom
sídle školy www.proscholaris.sk . Potvrdenie je možné doručiť:
1. v listinnej podobe (rozhodujúci je dátum doručenia)
2. prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 29. 6. 2022
3. podpísaný sken potvrdenia ako príloha e-mailu na sekretariat@soaza.sk
Postup pri 2. kole prijímacieho konania:
1. Do 16. 6. 2022 uchádzač doručí na Súkromnú SOŠ Pro scholaris prihlášku na tlačive vydanom
a potvrdenom základnou školou, a to poštou alebo ako prostredníctvom školského
informačného systému.
2. 17. 6. 2022 riaditeľ písomne pozve uchádzačov na prijímaciu skúšku
3. 21. 6. 2022 prijímacia skúška
4. 21. 6. 2022 v popoludňajších hodinách škola na svojom webe www.proscholaris.sk zverejní
zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov. Následne bude škola telefonicky kontaktovať
zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, aby písomne prostredníctvom mailu potvrdili
nastúpenie na štúdium. Potvrdenie o nastúpení musí byť zaslané najneskôr do 24. 6. 2022.
5. 22. 6. 2022 a v nasledujúcich dňoch až do 24. 6. 2022 škola na svojom webe
www.proscholaris.sk zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov s vyznačením tých,
ktorí potvrdili nastúpenie alebo nenastúpenie na štúdium, a posunie poradie prijatých o tých
uchádzačov, ktorí na štúdium nenastúpia.

Zákonný zástupca žiaka, ktorý doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, súčasne berie
týmto na vedomie a súhlasí s tým, že výchova a vzdelávanie sa na Súkromnej SOŠ Pro scholaris
poskytuje za úhradu, a je teda povinný uhrádzať školský poplatok vo výške podľa prospechu žiaka tak,
ako je to uvedené webovom sídle školy www.proscholaris.sk a je povinný uhradiť zápisné vo výške
100,- € pri zápise na štúdium, najneskôr však do 29. júna 2022 na účet školy vo VÚB, a.s. č. SK47
0200 0000 0026 3079 9151.
V prípade, ak zákonný zástupca úhradou zápisného v uvedenom termíne nepotvrdí zápis do 1.
ročníka, rozhodnutie riaditeľa Súkromnej SOŠ Pro scholaris o prijatí žiaka na štúdium v súlade s §
68 ods. 3 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 stráca účinnosť a je neplatné.
Zápisné vo výške 100,- € je administratívny poplatok, ktorý sa nevracia, a to ani v prípade, ak žiak na
štúdium v septembri 2022 nenastúpi.
Podmienkou štúdia žiaka na Súkromnej SOŠ Pro scholaris je uzavretie písomnej Dohody o finančných
podmienkach štúdia medzi zákonným zástupcom žiaka a Súkromnou SOŠ Pro scholaris, a to najneskôr
do 30. júna 2022.
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole
výlučne týmto spôsobom:


odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu zákonného zástupcu uchádzača na
adresu sekretariat@soaza.sk

Rozhodujúci je dátum doručenia na Súkromnú SOŠ Pro scholaris.

25. mája 2022 Žilina-Bytčica

Mgr. Tomáš Milata, v.r.

