
Harmonogram prijímania na strednú školu 
pre školský rok 2021/2022 

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) 

Prihlášky 

Podklady pre prípravu prihlášky (viď príloha) vyplní rodič → vyplnené odovzdá výchovnému poradcovi → ten 

následne vypíše prihlášku na SŠ → obidvaja zákonní zástupcovia  a žiak vyplnenú prihlášku potvrdia podpisom; 

za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca → prihlášku dajú potvrdiť 

pediatrovi (tu treba sledovať momentálne sa vyvíjajúcu situáciu) → kompletnú prihlášku odovzdajú výchovnému 

poradcovi 

Každý žiak si môže podať: 

a) 2 prihlášky na 2 rôzne SŠ  

b) alebo na dva rôzne odbory tej istej SŠ 

V prípade, že má žiak záujem o školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu: 

c) môže si podať ďalšie 2 prihlášky/tzv. talentovky – bilingválne, 

športové, umelecké, pedagogické, zdravotné školy / 

Každá prihláška musí byť podpísaná :zákonným zástupcom, žiakom ,potvrdená pediatrom, v prípade potreby 

odborným lekárom 

Odvolanie  

- proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie 

Zápisné lístky 

- Uchádzačovi , ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na 

štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na 

základe zápisného lístka, ktorý vydáva príslušná základná škola. Základná škola vydáva uchádzačovi o 

štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú 

sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto 

strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa 

nakoniec zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium na strednej 

škole, je neplatné. 

Pri prijímaní žiaka , ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov ZŠ dosiahol v každom predmete 

samostatne / SJL/ MAT / 90 % , rozhoduje riaditeľ SŠ bez prijímacej skúšky. (Nevzťahuje sa na školu so 

vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania. ) 



Termínovník 
8-ročné gymnáziá s talentovou skúškou  + 5-ročné gymnázium s talentovou skúškou   

8-ročné gymnáziá + 4-ročné gymnáziá 
 

do 1.2. 2021 
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na 

študijné a učebné odbory ,ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností a talentu na svojej stránke školy 

do 2.2.2020 Potreba odovzdať VP názov 8-ročného gymnázia s talentovou skúškou 

do 20. 2. 2021 
Zákonný zástupca žiaka odovzdá podpísané a potvrdené prihlášky VP na 

učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo talentu 

do 28.2. 2021 Škola posiela prihlášky žiakov hromadne doporučeným spôsobom na školy s 

talentovými skúškami a bilingválne gymnáziá 

15.3. – 30.4.2021 TALENTOVÉ SKÚŠKY 

do 19.3.2021 
Potreba odovzdať VP názov 8-ročného gymnázia, 4-ročného gymnázia, SŠ, SOŠ, 

SPŠ, Obchodnej akadémie... kam chce zákonný zástupca žiaka odoslať prihlášku / 

Vyplnenú prihlášku dostane žiak od VP. (vzhľadom k tomu, že 1.4 sú prázdniny) 

24.3.2021 T9 - CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATYCH 

ROČNÍKOV ZŠ 

do 31.3.2021 Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na netalentové odbory 

do 10.4.2021 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné 

a učebné odbory  

14.4.2021 T9 – náhradný termín 

20.04.2021 Škola posiela prihlášky žiakov hromadne doporučeným spôsobom na školy na 

ostatné stredné školy a osemročné gymnáziá 

10.05.2021 (po) 
1.KOLO 1. TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK          

(VRÁTANE 8R.GYM) 

13.05.2021 (št) 
1.KOLO 2. TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK        

(VRÁTANE 8R.GYM) 

19.05.2021 
T5 - CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV PIATYCH 

ROČNÍKOV ZŠ 

do 6.6.2021 stredné školy zverejnia konanie 2. kola 

22.06.2021 (ut) 2.kolo prijímacích skúšok 



Podklady pre prípravu prihlášky na SŠ pre žiakov 5.roč.                                                     
Na základe tohto podkladu pripraví výchovný poradca prihlášku na SŠ. 

( 8 - osemročné gymnázium ) 
 

Meno a priezvisko žiaka:.........................................................             Trieda:............................... 

Adresa zákonného zástupcu :                                                                                                                                                       
Priezvisko: ...........................................................  Meno: ........................................................  Titul***):: ............... 

     Ulica, číslo: ..........................................................  Mesto/obec: ..............................................  PSČ: ................... 

    E-mail***): ....................................................................................  Telefónne číslo: ..............................................  

    Číslo elektronickej schránky***): ...................................................................................                                                         

Priezvisko: ...........................................................  Meno: ........................................................  Titul***):: .................. 

    Ulica, číslo: ..........................................................  Mesto/obec: ..............................................  PSČ: ................... 

   E-mail***): ....................................................................................  Telefónne číslo: ..............................................  

       Číslo elektronickej schránky***): ..................................................................................................................... 

Presný názov a adresa 8-roč.gymnázia: 

1.termín:....................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................                                                                                                                                      

2. termín .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

Prospech: 

 

 
Roč. Spr. Sjl Anj Mat Inf 

Bio 

Prír 

Dej 

 

Geo 

Vlas 
Obn Etv Nab 

Tech 

Prac 
Huv Vyv Tev 

Výr.v. 2                

Výr.v. 3                

Výr.v. 4                

Polroč. 

vysv. 
5                

 

Olympiády a súťaže : uvádza sa na prihlášku v kódoch, treba doložiť diplom (fotokópiu ) 

Druh: Mat., Fyz., Biol. Geo, umelec., ,šport., Cudzí jazyk,  iné 

úspešnosť: riešiteľ okres.kola, umiestnenie v okres.kole,  

                    riešiteľ vyššieho kola, úspešnosť vo vyššom kole 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

Dátum:..............................  Podpis zákonného zástupcu - matka:....................................................... 

Podpis zákonného zástupcu - otec:.......................................................... 

Tento formulár je potrebné odovzdať najneskôr do  20.3.2021 

***) Nepovinný údaj. 



Podklady pre prípravu prihlášky na G, strednú školu pre žiakov 9.roč. 

Na základe podkladu pripraví výchovný poradca prihlášku na SŠ. 

 

Meno a priezvisko žiaka:.................................................................             Trieda:............................... 

Adresa zákonného zástupcu :                                                                                                                       
Priezvisko: ...........................................................  Meno: ........................................................  Titul ***):: ................... 

     Ulica, číslo: ..........................................................  Mesto/obec: ..............................................  PSČ: ................... 

    E-mail***): ....................................................................................  Telefónne číslo: ..............................................  

    Číslo elektronickej schránky***): ...................................................................................                                                         

Priezvisko: ...........................................................  Meno: ........................................................  Titull***):: ................... 

  Ulica, číslo: ..........................................................  Mesto/obec: ..............................................  PSČ: ................... 

 E-mail***): ....................................................................................  Telefónne číslo: ..............................................  

    Číslo elektronickej schránky***): ..................................................................................................................... 

Presný názov a adresa gymnázia , SOŠ, SPŠ, Hotelové akadémie ... 

1.Názov a adresa SŠ:............................................................................................................................ 

  študijný alebo učebný  odbor ...........................................................................................................                                                                                                                                   

2. názov a adresa SŠ.............................................................................................................................. 

 Študijný alebo učebný odbor  ............................................................................................................ 

Prospech: 

 

 
Roč. Spr. Sjl Anj Nej Mat Inf 

Bio 

Prír 

Dej 

 

Geo 

Vlas 
Obn Etv Nab 

Tech 

Prac 
Huv Vyv Tev 

Výr.v. 6                 

Výr.v. 7                 

Výr.v. 8                 

Polroč. 

vysv. 
9                 

 

Olympiády a súťaže : uvádza sa na prihlášku v kódoch, treba doložiť diplom  - fotokópiu 

Druh: Mat., Fyz., Biol. Geo, umelec., ,šport., Cudzí jazyk,  iné 

úspešnosť: riešiteľ okres.kola, umiestnenie v okres.kole,  

                    riešiteľ vyššieho kola, úspešnosť vo vyššom kole 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

 

Dátum:..............................  Podpis zákonného zástupcu - matka:....................................................... 

Podpis zákonného zástupcu - otec:.......................................................... 

Tento formulár je potrebné odovzdať najneskôr do  20.3.2021 

***) Nepovinný údaj. 



Užitočné stránky: 

 
www.minedu.sk  - Ministerstvo školstva SR 

www.svs.edu.sk – Školské výpočtové stredisko Bratislava 

  záložka Agendy → Naplnenosť, zoznamy, štatistiky 

www.stredneskoly.sk – katalóg stredných škôl 

www.strednapremna.sk – stredné školy v Bratislavskom kraji 

  alebo https://bratislavskykraj.sk/stredna-pre-mna/ 

www.nucem.sk – informácie o T9 & T5 

https://cpppapba2.sk/ - Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie BA II 

www.mojdual.sk – duálne vzdelávanie 

www.istp.sk – internetový sprievodca trhom práce 

www.potrebyovp.sk - Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

www.cvtisr.sk - CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR 

www.povolania.sk  

www.profesia.sk  

www.iedu.sk  

http://www.mojdual.sk/
http://www.istp.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.povolania.sk/
http://www.profesia.sk/
http://www.iedu.sk/


 

Systém duálneho vzdelávania 

1. Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom umožniť plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť 

uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, ktorý od školského roku 2015/2016 

umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania. 

2. Stredným odborným školám sa odporúča vytvárať partnerstvá so zamestnávateľmi na účely prípravy žiakov 

na budúce povolanie, povolania a odborné činnosti v systéme duálneho vzdelávania. 

3. V systéme duálneho vzdelávania musí stredná odborná škola uzavrieť so zamestnávateľom písomnú zmluvu o 

duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na 

svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu 

v systéme duálneho vzdelávania. 

4. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich 

webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom 

odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. 

5. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú 

zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie 

potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu meno, priezvisko 

a dátum narodenia. 

  

  

 


