Informácie o prihláškach na strednú školu a prijímacích skúškach
Informácie o stredných školách, odboroch a kritériách na prijatie

www.stredneskoly.sk
www.svs.edu.sk/prehlady.aspx (prehľady škôl podľa odborov, typov škôl, kritérií)

Termíny podávania prihlášok a prijímacích skúšok
Talentové odbory

športové, umelecké, pedagogické školy a bilingválne gymnáziá

do 1. 2. 2018

riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny talentových skúšok

do 20. 2. 2018

zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

do 28. 2. 2018

ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

25. 3. - 15. 4. 2018

talentové skúšky (termín skúšky si určí každá škola)

Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
no neuspel,
môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Netalentové odbory

4-ročné gymnáziá a stredné odborné školy – pre žiakov 9. ročníka
8-ročné gymnáziá – pre žiakov 5. ročníka

do 31. 3. 2018

riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory

do 10. 4. 2018

zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

do 20.4. 2018

ZŠ zašle prihlášky na SŠ

14. 5. 2018 a 17. 5. 2018 1. kolo prijímacích skúšok
do 6. 6. 2018

SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok – voľné miesta
pre žiakov neprijatých v 1. kole

19. 6. 2018

2. kolo prijímacích skúšok

Prihlášky na stredné školy
Prihlášky vyplní výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom a zákonným zástupcom žiaka.
Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie na stránke školy. Podpísaný dotazník je zákonný zástupca
povinný podpísaný doručiť výchovnému poradcovi do ním určeného termínu.
V prihláške sú uvedené osobné údaje žiaka, prospech žiaka v 6. – 9. ročníku, meno a adresa
zákonného zástupcu, adresa SŠ, študijný alebo učebný odbor termín konania prijímacej skúšky,
potvrdenie detského lekára o spôsobilosti žiaka vykonávať zvolený odbor.
Po prevzatí prihlášky
Zákonný zástupca žiaka je povinný si údaje na prihláške skontrolovať, aby údaje o žiakovi a adrese
(korešpondenčná adresa kam má byť doručená prihláška) zákonného zástupcu boli aktuálne a
správne. Potom prihlášku podpíše zákonný zástupca i žiak. Následne dá prihlášku potvrdiť

detskému lekárovi. Podpísanú a potvrdenú prihlášku odovzdá výchovnému poradcovi základnej
školy do stanoveného termínu.
Riaditeľ ZŠ prihlášky podpíše a odošle na SŠ.
K prihláške je možné doložiť doklad o úspešnej účasti žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži
– umiestnenie najmenej v okresnom kole.
Pri duálnych školách je treba priložiť zmluvu so zamestnávateľom.
Kritériá prijímacej skúšky nájdete na stránke strednej školy.
Pred prijímačkami dostanete doporučene poštou pozvánku na prijímacie pohovory.

Oznámenie o prijatí či neprijatí
Bezodkladne po tom, ako je známe, kto sa umiestnil nad čiarou prijatia a kto pod ňou, kto
prijímacie skúšky urobil a kto ich nezvládol, je riaditeľ strednej školy povinný vydať uchádzačom
rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí. Musí ho vydať v takom termíne (hlavne pre neprijatých
uchádzačov), aby si včas mohli podať prihlášku na inú strednú školu, kde budú môcť znovu robiť
prijímacie skúšky v ďalšom termíne (t.j. druhé kolo).
Kedy sa odvolať
V prípade, že bol váš syn/dcéra neprijatý na strednú školu pre to, že nezvládol prijímacie skúšky,
nemáte veľké šance v odvolaní uspieť. Ak však bol neprijatý len pre to, že sa umiestnil pod čiarou
prijatia, môže byť ešte na odvolanie prijatý. V školách sa totiž uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí
boli prijatí na dve školy naraz a vybrali si jednu z nich (podľa toho, na ktorú školu sa zapíšu –
zanesú zápisný lístok).
Čo ak žiaka neprijmú ani na základe odvolania?
Mnohí rodičia sa obávajú najmä situácie, že ich dieťa nebude na strednú školu prijaté ani v
júnovom termíne prijímacích skúšok, a ostane preň voľné miesto len na nejakej učňovke, hoci malo
v škole výsledky. Nemusíte sa obávať, k tejto situácii spravidla nikdy nedôjde (ak aj došlo, vždy je
neskôr možnosť počas štúdia prestúpiť na inú školu).
Ak školák nebude prijatý na strednú školu ani v poslednom termíne, ohláste sa na samosprávnom
kraji alebo na krajskom školskom úrade. Ten má k dispozícii zoznam škôl, kde sú ešte neobsadené
miesta. Z tejto ponuky si potom môžete vybrať školu, v ktorej vaše dieťa dokončí povinnú školskú
dochádzku
Zápis na strednú školu
Prijatému žiakovi doručí stredná škola rozhodnutie o prijatí a zároveň aj spôsob zápisu (dátum,
miesto zápisu).
Zápis je vykonaný na strednej škole na základe zápisného lístka,ktorý zákonnému zástupcovi žiaka
vydá príslušná základná škola(výchovný poradca).

ZŠ vydáva iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný – v prípade, že žiak je zapísaný na jednu SŠ,
ale následne sa dozvie, že ho prijali aj na druhú SŠ a má o ňu záujem, zákonný zástupca má
možnosť ísť pre zápisný lístok na prvú školu (tým zápis zruší) a zanesie ho na druhú SŠ. Ak sa žiak
nezúčastní zápisu, ponúkne SŠ takto uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

V prípade otázok kontaktujte výchovného poradcu školy na adrese : jana.blazickova@inethome.sk

