
Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole? 
 
Výber užitočných informácií: 
 

1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať  v prvom kole dve prihlášky na štúdium, a to 

na dve stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Prihlášku, resp. prihlášky 

na štúdium na strednej škole vybavuje v základnej škole výchovný poradca . 

 

2. Ak má žiak okrem toho záujem aj o strednú školu, na ktorej je treba overiť špeciálne schopnosti, 

zručnosti alebo nadanie, môže podať tiež v talentovom kole dve prihlášky na školy. 

 

3. Zákonný zástupca požiada výchovnú poradkyňu o vytlačenie prihlášky s údajmi. 

 

4. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad (kópiu) o úspešnej účasti v predmetovej 

olympiáde alebo súťaži (max.2 doklady). Dôležité je zvážiť, ktorý doklad je pre zvolené 

štúdium najhodnotnejší. 

 

5. Zákonný zástupca skontroluje správnosť údajov na vytlačených prihláškach a nechá ich 

Potvrdiť u lekára, ktorého žiak navštevuje. 

 

6. Prihlášky podpíše aj žiak a jeho zákonný zástupca. 

 

7. Žiak prinesie podpísané prihlášky späť do základnej školy, ktorá ich spracuje a odošle na 

príslušné SŠ. 

 

8. Po úspešnom prijímacom konaní, základná škola vydá zákonnému zástupcovi na základe 

písomného oznámenia o prijatí na SŠ Zápisný lístok. Zák. zástupca musí Zápisný lístok 

odovzdať riaditeľovi SŠ v stanovenom termíne, inak prijatie stratí platnosť. 

 

9. Zápisný lístok možno preniesť neskôr na preferovanú SŠ, pokiaľ z nej príde neskôr  kladný výsledok 

prijímacieho konania. 

 

10. Akékoľvek nejasnosti možno osobne konzultovať s výchovnou poradkyňou po dohode na nižšie 

uvedenej  e-mailovej adrese. 

Harmonogram prijímacieho pokračovania je zverejnený na 

https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx 

 

Najdôležitejšie termíny  z uvedeného harmonogramu: 

 

Do 1.2.2020 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné 

        a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo     

        talentu. 

január-február 2020  - duálne vzdelávanie – sledovať podmienky prijatia a terníny  na SŠ s duálnym  

                      vzdelávaním. Prihlášku do duálneho  vzdelávania rieši zákonný zástupca priamo  

                      s vybranou SŠ v spolupráci s výchovnou poradkyňou. 

https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx


Do 20. 2. 2020 zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré 

 vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu ( aj osemročné     

 gymnáziá ak sa vyžaduje skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo     

 talentu, prípadne iné odbory týkajúce sa aj žiakov 5.ročníka.) 

15. 3. - 30. 4. 2020 - Talentové skúšky 

Do 30. 3. 2020 riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory. 

1. 4. a 2. 4. 2020 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 

Do 10. 4. 2020 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné 

odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností,  

zručností alebo talentu). (Termín sa týka aj osemročných gymnázií). 

15. 4. a 16. 4. 2020 Náhradný termín T9 

11. 5. 2020 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií bez talent. skúšky) 

14. 5. 2020 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií bez talent. skúšky ) 

1. 6. - 12. 6. 2020 Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným  

                              vzdelávacím programom  

Do 6. 6. 2020 - SŠ zverejnia konanie 2. kola prijímacích skúšok 

16. 6. 2020 - 2. kolo prijímacích skúšok. 

 

 

Konzultácie: 

V utorok dopoludnia po dohodnutí konkrétneho času prostredníctvom e-mailu: 

andrea.sucha@zsrusovce.sk 


