Zaradenie študijného/učebného odboru do zoznamu študijných/učebných odborov strednej školy zriadenej v najmenej rozvinutých okresoch Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  



Identifikačné údaje zriaďovateľa                                                                                              (samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba, fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať)
Názov a adresa:
IČO:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Identifikačné údaje zriaďovateľa (fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať)
Meno a priezvisko:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:
Rodné číslo:

Identifikačné údaje školy
Názov a adresa2 Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. So súhlasom ministerstva môže škola používať aj historický názov a čestný názov. :
IČO:
Názov študijného/učebného odboru:
Kód študijného/učebného odboru:
Vyučovací jazyk § 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.:
Predpokladaný dátum účinnosti zmeny v sieti:

Súčasťou žiadosti sú prílohy č. 1-7

Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:

Miesto a dátum	......................................................						
            ......................................................
								  podpis a pečiatka zriaďovateľa



Prílohy (doklady je potrebné predložiť ako originál alebo úradne overenú kópiu):


Vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. . 

Vyjadrenie príslušného samosprávneho kraja (krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu).

Vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja.

Vyjadrenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja.

Vyjadrenie regionálnej komory stavovských organizácií, profesijných organizácií a zamestnávateľov, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 61/2015 Z. z. v spojitosti s § 5 vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.. 

Vyjadrenie príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácie, ktorá sa podieľa na koordinácii odborného vzdelávania pre trh práce na celoštátnej úrovni. § 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. v spojitosti s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 64/2015 Z. z. 

Vyjadrenie príslušnej Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Zákon č. 336/2015 Z. z..



