
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky  Petrovec 
 

Podľa článku 6 odsek 4 Zákona o žiackom a študentskom štandarde (Úradný vestník RS, č. 
18/10, 55/13, 27/18 – i. zákon a 10/19), článku 8 odsek 1 Pravidiel o ubytovaní a stravovaní 

žiakov a študentov (Úradný vestník RS, č. 36/19) a Rozhodnutia číslo: 451-02-1759 / 2019-05 
zo dňa 27.05.2019 

Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja vyhlasuje 
 

SÚBEH 
 

NA PRIJATIE ŽIAKOV GYMNÁZIA JÁNA KOLLÁRA V BÁČSKOM PETROVCI  
DO ŽIACKEHO DOMOVA NA BÝVANIE A STRAVOVANIE ŽIAKOV  

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020  
 

 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA 
 

Právo na ubytovanie a stravu v inštitúcii pre ubytovanie a stravovanie žiakov v Srbskej 
republike (ďalej len: inštitúcia) majú žiaci stredných škôl, ktoré boli zriadené Srbskou 
republikou, autonómnou pokrajinou alebo miestnou samosprávnou jednotkou, ktorí boli po 
prvýkrát zapísaní do určitej triedy v bežnom školskom roku, ktorých školenie je financované z 
rozpočtu Srbskej republiky, ktorí majú občianstvo Srbskej republiky a ktorých bydlisko nie je v 
sídle školy, ktorú navštevujú. 

Právo na ubytovanie a stravovanie v inštitúcii môžu získať aj žiaci, ktorí majú štátne 
občianstvo v regióne za podmienok uvedených v odseku 1 tohto bodu, s výnimkou podmienok 
súvisiacich s občianstvom Srbskej republiky. 
        Žiaci zo spoločensky znevýhodnených skupín uplatňujú právo na ubytovanie a stravovanie 
za podmienok uvedených v odseku 1 tejto položky a pri nich sa uplatňujú menšie kritériá. 
        Splnenie podmienok pre prijatie do inštitúcie je potvrdené uchádzačmi s príslušnou 
originálnou dokumentáciou alebo overenými fotokópiami. 
 

 
Súbeh sa zverejňuje na 82 miest (77 + 5 pre kandidátov zo sociálne znevýhodnených 

skupín) 
 

Termín podávania prihlášok na súbeh: od 08. do 20. júla 2019 
 
 

 08. a 09. júla od 8,00 -15,00 h – v budove školy 
 11. júla od 8,00 do 15,00 h – v budove internátu 
 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19. a 20. júla od 08,00 do 13,00 h – v budove 

internátu 
  



Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, Báčsky  Petrovec 
 

Termín podávania prihlášok na súbeh v druhom kole je od 26. do 29. augusta 2019 
 

- ak zostanú voľné miesta 
- pre príslušníkov spoločensky znevýhodnených  skupín, ktorým nebolo pridelené   

ubytovanie v prvom kole   
 26. – 29.  augusta od 08,00 do 13,00 h  - v budove internátu  

 
Potrebné doklady pri súbehu (originály alebo overené fotokópie): 
 
1. Prihláška na súbeh – dostanete ju v internáte, alebo si ju stiahnite na webovej stránke školy  
 
2. Potvrdenie o príjmoch členov domácnosti na obdobie 1.1.-31.03.2019. 
 
3.Vysvedčenie o  ukončenom základnom vzdelávaní a výchove (vysvedčenie zo základnej školy od 
V. do VIII. ročníka, potvrdenie o vykonanej záverečnej skúške v základnom vzdelávaní a 
výchove) pre žiakov I. ročníka strednej školy 
 
4. Vysvedčenie z minulého školského roka pre žiakov II., III. a IV.ročníka. 
5. Fotokópie diplomov a uznaní zo súťaží, ktoré organizovalo Ministerstvo školstva, realizovaných 
v minulom školskom roku. 
 
6. Odmeny a  uznania získané pre aktivity v škole a žiackom domove z minulého školského roka  
(platí pre žiakov II., III. a IV. ročníka). 
 
  

Pri ubytovaní sa do internátu potrebné je: 
 

1. Priniesť lekárske potvrdenie (záväzne musí byť vydané na originálnom tlačive) o 
všeobecnom  zdravotnom stave s dôrazom na to, že je žiak/čka  schopný  samostatne bývať 
a fungovať v kolektíve  (nie staršie ako 15 dní)  
 

2. Rodný list 
 

3. Podpísať Zmluvu s internátom (podpisuje aj rodič, aj žiak) – dostanete ju v internáte pri 
ubytovaní. 
 

4. Zaplatiť za vyhotovenie  identifikačnej kartičky  – poukážku dostanete v internáte. 
 
 
Všetky informácie o súbehu môžete dostať na telefónne čísla: 
021/781-844, 021/780-167  alebo na  mob. tel.: 062/8027034. 


