
Sprievodca prijímacími skúškami a pomocník 
pri výbere strednej školy 

(Informatívny materiál pre žiakov a rodičov) 

Slovenské stredné školy patria do 2kategórií : 

gymnázia 

stredné odborné školy / SPŠ, OA, ZSŠ, ..../ a bývalé stredné odborné učilištia /4. , 3., 2.-ročné/  

 

Gymnázia s 8-ročným štúdiom prijímajú žiakov s ukončeným 5. ročníkom ZŠ. 

Bilingválne gymnáziá s 5-ročným štúdiom prijímajú žiakov po ukončení 8. ročníka ZŠ. 

(Na ostatné stredné školy musí mať žiak ukončený deviaty ročník ZŠ !Žiak, ktorý ukončil povinnú 10 ročnú školskú 
dochádzku na ZŠ v nižšom ako v 9. ročníku, môže pokračovať v štúdiu na strednej škole len v dvojročnom učebnom odbore.) 

 Presné informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých školách sa každoročne dozviete na 
internetovej stránke  školské výpočtové strediská-https://www.svs.edu.sk, v časti PROFORIENT. 

 Pri výbere strednej školy sa môžete riadiť rôznymi zdrojmi : 

 informáciami od výchovného poradcu 
 informáciami od metodika pre výchovné poradenstvo, ktorý je na každej okresnej 

pedagogicko - psychologickej poradni 
 informáciami z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
 informáciami od známych  
 z internetu ( https://www.stredneskoly.sk/trnavsky-kraj/) 

Je potrebné pátrať po odpovediach na otázky : 

Má vybraná škola perspektívu ? /koľko žiakov na škole študuje, koľko  absolventov každoročne končí 
a aká je ich schopnosť zamestnať sa (údaje má k dispozícií úrad práce a soc. vecí), aká je úspešnosť 
žiakov danej strednej školy pri prijímaní na vysoké školy, ako ďaleko je škola od miesta bydliska a aké 
sú podmienky dochádzania, resp. ubytovania, akými možnosťami škola disponuje (jedáleň, 
telocvičňa, vybavenosť, knižnica, spolupráca so školami/ 

Hodí sa moje dieťa na vybrané štúdium? 

Treba zvážiť rôzne aspekty. Odborníci považujú získanie univerzálnych zručnosti za veľmi dôležité, 
nakoľko ich možno uplatniť v mnohých profesiách. 

 Univerzálne zručnosti :ovládanie cudzích jazykov, ovládanie práce s počítačom, ovládanie 
moderných informačných technológií, schopnosť primerane komunikovať, tvorivosť, 
samostatnosť a iniciatívnosť 

  ochota cestovať, či presťahovať sa za prácou 
 prílišná viazanosť detí (pri výbere školy) na miesto bydliska môže obmedziť výber vhodnej 

školy pre vaše dieťa  
 kvalifikácia-je dôležité zamerať sa na kvalifikáciu, o ktorú má trh práce záujem  



 vyššie vzdelanie znamená zväčšia aj vyššiu šancu zamestnať sa a vyšší zárobok. Najvyššia 
šanca uplatnenia sa na trhu práce ako aj zárobku je spojená s vysokoškolským vzdelaním. 
Taktiež to platí pri odborných školách , maturita zvyšuje šance uplatnenia sa na trhu práce. 

 k dobrému vzdelaniu treba pridať aj produktívnosť, tvorivosť a samostatnosť.  
 pre lepšiu informovanosť je veľmi dobré navštíviť vytipované stredné školy, o ktoré máte 

záujem, napr. počas „Dňa otvorených dverí „, ktoré usporadúva takmer každá stredná škola. 

     

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
  

Prijímanie na štúdium na stredných školách upravuje vyhláška MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na 
štúdium na stredných školách, v znení neskorších predpisov 

Zákonný zástupca žiaka môže podať v prvom termíne : 

  

2 prihlášky Na štúdium na dve stredné školy alebo na dva 
študijné odbory  

2 prihlášky Na školu, na ktorej sa konajú tzv. talentové 
skúšky 

  

Ak žiak nebol prijatý v prvom termíne ( májovom) ani na jednu strednú školu, môže zákonný zástupca 
žiaka podať ďalšiu prihlášku v druhom termíne (v júni) na strednú školu, ktorá nenaplnila kapacitu 
miest v prvom termíne. 

 

Do 1.2.2019 
/tal.skúšky-15.3.-30.4.2019/ 

Zverejnia školy, ktoré vyžadujú na svoje učebné 
a študijné odbory overenie špeciálnych schopností, 
zručnosti alebo talentu dôležité informácie pri podávaní 
prihlášok na výveske strednej školy.  

 

Do 31.3.2019 zverejnia informácie ostatné stredné školy: 
 -o počte žiakov prijímaných do 1. ročníka 
-o termínoch konania prijímacích skúšok /PS/ 

 -o forme PS 
 -o obsahu a rozsahu PS 
 -o kritériách na úspešné vykonanie PS 
 -o kritériách na prijatie bez PS 

Do 20. februára Podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku na strednú 
školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych schopnosti, 
zručnosti a talentu 

Prihlášku podáva riaditeľovi školy, ktorú žiak 
navštevuje 

Do 10. apríla Podáva zákonný zástupca žiaka prihlášky na ostatné 
stredné školy  

Prihlášku podáva riaditeľovi školy, ktorú žiak 
navštevuje 

Do 10. apríla Podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku na 8-ročné 



gymnáziá  

prihlášku podáva riaditeľovi školy, ktorú žiak 
navštevuje 

 

 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych 
ročníkov ZŠ bude 3.4.2019 /streda/ 

 
►    Každý uchádzač by podľa kritérií na prijatie na strednú školu mal zvážiť, či má také predpoklady, 
aby úspešné zvládol PS. Tak sa môže vyhnúť zbytočnému sklamaniu z neúspechu. 

►     Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej 
lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor. K prihláške možno pripojiť aj 
doklad /diplom/o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, 
o štúdium ktorého sa uchádza. 

  

Konanie prijímacích skúšok 
  

Riaditeľ strednej školy zriaďuje prijímaciu komisiu, ktorá mu pomáha pri príprava, priebehu 
a spracovaní výsledkov študijných predpokladov uchádzačov. 

► Najneskôr 5 dní pred termínom konania PS by ste mali obdŕžať od riaditeľa strednej školy 
pozvánku na PS. 

Termíny skúšok : 

Tzv. 1. kolo 

 V prvom úplnom májovom týždni v utorok 

( 1. prihláška) 

V prvom úplnom májovom týždni vo štvrtok 

(2. prihláška ) 

Na učebné a študijné odbory, ktoré nevyžadujú 
overenie špeciálnych schopnosti, zručnosti 
alebo talentu. 

Termín PS si uchádzač uvedie na prihláške. 

V prvom úplnom júnovom týždni vždy v utorok Na 8. ročné gymnázia 

Medzi 20. marcom a 10. Aprílom Na školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 
schopnosti, zručnosti alebo talent 

►    Ak sa zo závažných dôvodov nemôžete v určený deň zúčastniť na PS, musíte (najneskôr v deň 
konania PS) oznámiť dôvod neúčasti riaditeľovi strednej školy. Riaditeľ strednej školy určí náhradný 
termín, ktorý stanoví najneskôr na posledný augustový týždeň. Riaditeľ strednej školy v takomto 
prípade  rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 



►    Uchádzač robí PS z predmetu slovenský jazyk a literatúra a ďalších profilových predmetov (podľa 
druhu strednejškoly )resp. z overenia špeciálnych schopnosti, zručnosti alebo talentu. 

►   Ak PS bude mať písomnú časť, tak ju nemôžete písať v jednom dni dlhšie ako 120 minút. 

Tzv. 2. Kolo prijímacích skúšok sa koná 18.6.2019 

  

Po prijímacích skúškach 
►  Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí na strednú školu podľa úspešnosti PS. Podľa kritérií na 
prijatie škola postupuje pri vyhodnocovaní výsledkov PS a je dobré, ak ich pozná každý uchádzač. 

►   O výsledky písomnej skúšky a ako bola opravená, je možné požiadať riaditeľa strednej školy. Ten 
umožní zákonnému zástupcovi žiaka nazrieť do písomných alebo iných prác. Nazrieť do písomných 
prác uchádzača môže aj triedny učiteľ alebo učiteľ, ktorý vyučuje predmet PS na základnej škole. 

Riaditeľ strednej školy berie do úvahy :  

Zdravotnú spôsobilosť žiaka ( či bude schopný študovať alebo sa pripravovať na výkon povolania 
v odbore, ktorý si zvolil 

Zmenenú pracovnú schopnosť, o ktorej rozhodla príslušná posudková komisia 

- žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou je možné prednostne prijať pred ostatnými 
uchádzačmi ( v praxi to znamená, že ak dvaja alebo viacerí uchádzači majú rovnaký počet bodov a sú 
práve na hranici prijatých a neprijatých (tzv. na čiare ) riaditeľ uprednostní a prijme práve uchádzača 
so zmenenou pracovnou schopnosťou) 

Úspešnosť žiakov na olympiádach a súťažiach, ktoré súvisia s odborom, na ktorý sa žiak hlási 

Celoplošné testovanie žiakov – jeho výsledky 

  

O výsledku PS sa dozviete do 5 dní odo dňa druhého termínu PS, prostredníctvom zoznamu 
uchádzačov  na výveske strednej školy (v zozname sa nenachádzajú mená uchádzačov, uvedení sú len 
pod vopred prideleným číselným kódom ). 

►    Rozhodnutie o prijatí či neprijatí dostanete od riaditeľa strednej školy písomnou formou na 
adresu zákonného zástupcu uvedeného na prihláške. 

►    Stredná škola oznámi  termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium uchádzačovi, ktorý bol prijatý 
na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. 

►    Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na štúdium na základe zápisného lístka, ktorý si 
zákonný zástupca vyžiada u výchovného poradcu základnej školy, ktorú žiak navštevuje- základná 
škola môže zákonnému zástupcovi vydať iba 1 zápisný lístok. 

►    Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše (ak sa uchádzač bude chcieť 
zapísať na inú strednú školu, na ktorú bol prijatý po zápise na prvej škole, zruší zápis vyzdvihnutím 
zápisného lístka na strednej škole, kde bol zapísaný a odovzdá ho ďalšej strednej škole) 



►     Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu (zákon 
o správnom konaní ). Znamená to, že takýto uchádzač stráca možnosť študovať na danej strednej 
škole a tá ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi. 

  

ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O NEPRIJATÍ NA STREDNÚ ŠKOLU 
     Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na strednú školu je možné podať do 15 dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia riaditeľovi strednej školy. 

 ►   Ak uchádzačneurobil úspešne PS, je zbytočné, aby sa odvolával. 

►   Uchádzači, ktorí urobili úspešne PS a nedostali sa pre nedostatok miesta, majú ešte šancu sa 
odvolať sa a čakať, či v odvolacom konaní budú prijatí. 

►   Pri odvolaní je dôležité zvážiť, či je naň opodstatnený dôvod. 

Voči čomu sa možno napr. odvolať :  

 ak ste si boli pozrieť vašu písomnú prácu a zistili ste, že máte nesprávne spočítané body 
 ak otázky boli nad rámec učebných osnov ZŠ, prípadne ak škola inak pochybila pri príprave, 

priebehu či vyhodnotení PS 
 ak ste splnili podmienky na prijatie, nedostali ste sa na školu a máte naďalej záujem o prijatie 

Riaditeľ strednej školy môže o odvolaní rozhodnúť sám. Preskúma dôvody odvolania a ak zistí, že je 
pravdou to, na čo ste sa odvolali, vydá rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia a následne 
rozhodne inak. 

Uchádzač, ktorý nebol prijatí v tzv. 1. kole na žiadnu strednú školu si podáva ďalšiu prihlášku na 
štúdium na strednej škole. Prihlášku si možno podať na tie školy, ktoré konajú PS v ďalšom termíne 
(začiatok júna príslušného kalend. roku.). Takéto školy to musia oznámiť najneskôr do 31. mája. 

  

                 V Z O R    O D V O L A N I A - proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu 

  

Meno a priezvisko, adresa bydliska s PSČ(zákonného zástupcu žiaka) 

  

Názov a adresa školy(strednej školy,špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa alebo 

praktickej školy, ktorá rozhodnutie vydala) 

  

Miesto a datum (podania odvolania) 

  

VEC 

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiakana strednú školu, špeciálnu strednú školu, odborné 
učilište alebo praktickúškolu 



Podľa § 53 a násl. zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneníneskorších predpisov podávam 
odvolanie proti rozhodnutiu (číslo rozhodnutia) zo dňa (dátum vydania rozhodnutia) riaditeľa 

školy presný názov školy) o neprijatína štúdium do 1. ročníka v školskom roku (príslušný školský rok). 

Môj syn (dcéra)(meno a priezvisko), narodený(á) (datum narodenia alebo rodné číslo) nebol(a) 
prijatý(á)do študijného/učebného odboru (kódové číslo a názov odboru) z dôvodu(uviesť dôvod 
neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium). 

Odvolanie podávam z dôvodu ( uviesť dôvod alebo dôvody podania odvolaniaproti neprijatiu 
žiaka/žiačky na štúdium na strednej škole, špeciálnej strednej škole, odborom učilišti alebo praktickej 
škole). 

 Vlastnoručný podpis(zákonného zástupcu žiaka) 

 Poznámky : 

· Zákonný zástupca podáva odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

·Zákonný zástupca môže odvolanie vziať späť , kým sa o ňom nerozhodlo. 

·Ak zákonný zástupca vzal odvolanie späť , nemôže sa znova odvolať . 

·Stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté 
rozhodnutie o neprijatí vydala môže o odvolaní rozhodnú sama, ak odvolaniu v plnom rozsahu 
vyhovie (autoremedúra). 

· Ak stredná škola, špeciálna stredná škola, odborné učilište alebo praktická škola, ktorá napadnuté 
rozhodnutie vydala nerozhodne o odvolaní, predloží ho aj so spisovým materiálom odvolaciemu 
orgánu a upovedomí o tom zákonného zástupcu žiaka. 

· Odvolacím orgánom je správny orgán vyššieho stupňa nadriadený príslušnej strednej škole, ktorá 
napadnuté rozhodnutie vydala a tým je v štátnych stredných školách príslušný samosprávny kraj. 

·Pre štátne špeciálne stredné školy, odborné učilišťa a praktické školy je odvolacím orgánom príslušný 
krajský školský úrad. 

· Ak sú pre to dôvody samosprávny kraj alebo krajský školský úrad rozhodnutie zmení alebo zruší, 
inak odvolanie zamietne a rozhodnutie o neprijatí žiaka na štúdium potvrdí. 

·Proti rozhodnutiu samosprávneho kraja alebo krajského školského úradu o odvolaní sa nemožno 
ďalej odvolať. 

 


