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Potvrdenie o návšteve strednej školy 
na účely prídavku na dieťa



Údaje v potvrdení vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru  
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Skončenie štúdia na strednej škole2)




















































Meno pracovníka školy, ktorý potvrdenie vystavil





























































































































































Dátum

Podpis

Pečiatka školy





























































1) platí len pre cudzinca s prechodným pobytom na území SR
2) uvedie sa mesiac a školský rok, v ktorom študent skončí štúdium
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U p o z o r n e n i e

Za sústavnú  prípravu  dieťaťa  na povolanie sa považuje
štúdium na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov,
štúdium na vysokej škole okrem externého štúdia,
iné štúdium podľa rozhodnutia Ministerstva školstva SR.

Sústavná príprava  na povolanie sa začína v prípade štúdia na
strednej škole najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy,
vysokej škole dňom zápisu  na vysokoškolské štúdium  prvého stupňa (bakalársky študijný program) alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa (magisterský, resp. inžiniersky, resp. doktorský študijný program).

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj obdobie
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (napr. vykonaním maturitnej skúšky), najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, pokiaľ v tomto období  dieťa nevykonáva zárobkovú činnosť (s výnimkou príležitostného zamestnania) alebo nebolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,
od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa § 25 ods. 1 zákona       č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov (napr. maturitnej skúšky), najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, 
po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr       v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa,

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa nepovažuje
príprava profesionálneho vojaka, policajta, colníka a príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe,
obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo.
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