
Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2015/2016 

 
Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že sa žiaci  rozhodujú, do ktorých 

stredných škôl si podajú prihlášky. Je preto veľmi dôležité vedieť, že: 

 

 žiaci si môžu podať dve prihlášky na dve stredné školy, kde sa nerobia talentové 

skúšky: gymnáziá, obchodné akadémie, stredné priemyslovky, stredné odborné školy, 

 

 ďalej si môžu podať ešte ďalšie dve prihlášky na učebné alebo študijné odbory, 

ktoré vyžadujú overenie talentu a zručnosti (školy s talentovkami): bilingválne 

gymnáziá, športové gymnáziá, umelecké školy, konzervatóriá. 

 

Na jednej prihláške môže byť uvedená len jedna škola a len jeden učebný odbor. 

Pre vystavenie prihlášok na SŠ je potrebné vypísať tlačivo, ktoré každý žiak dostane od 

výchovnej poradkyne. Doň zákonný zástupca vpíše výber strednej školy a zameranie štúdia. 

Lístok musí byť podpísaný zákonným zástupcom žiaka. Prihlášky na stredné školy vypĺňa ZŠ.  

 

 

Ako vybrať pre dieťa strednú školu? 

 
1. Na prvom mieste by mal rodič zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal 

zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na 

niektorom z typov stredných škôl vypovedá jednak jeho prospech z jednotlivých predmetov 

na vysvedčeniach, ako aj výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovanie 9 

(Monitor). Tie riaditelia stredných škôl pri prijímacom konaní zohľadňujú.  

 

2. Je dobré, ak má rodič prehľad o všetkých stredných školách v regióne, ktoré pripadajú do 

úvahy. Prakticky všetky stredné školy už v súčasnosti majú aj internetovú stránku. Užitočné je 

aj navštíviť spolu s dieťaťom vybranú školu počas dňa otvorených dverí.  

 

3. V prípade, že sa predstavy rodiča a dieťaťa líšia, je vhodné navštíviť výchovného poradcu 

na príslušnej základnej škole. Ten vie v spolupráci s triednym učiteľom poradiť, ktorá zo 

zvažovaných škôl je pre žiaka vhodnejšia. Ak má rodič alebo žiak naďalej pochybnosti, majú 

možnosť navštíviť niektorú z pedagogicko-psychologických poradní. Tam sa im venujú 

odborníci z oblasti psychológie i pedagogiky.  

 

4. Návšteva pedagogicko-psychologickej poradne je žiaduca najmä v prípadoch, že dieťa má 

nejaké problémy:  

a) zdravotné – pri niektorých odboroch sa zohľadňuje aj zdravotná spôsobilosť žiaka. 

Napríklad pre dieťa trpiace kožnými chorobami nie sú veľmi vhodnou voľbou potravinárske 

odbory. Rodičovi nemá nikto právo zakázať podať si prihlášky podľa vlastného výberu, lekár 

však môže riaditeľovi školy neodporučiť prijatie žiaka kvôli zdravotným dôvodom,  

b) poruchy učenia – niektoré typy škôl nie sú vhodné pre dysgrafikov, iné pre dyslektikov, 

ďalšie pre deti trpiace dyskalkúliou. Pre dieťa trpiace poruchami čítania nie je veľmi vhodnou 

voľbou napríklad škola knihovníckych a informačných štúdií, 

c) ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami 

dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, zhoršenie prospechu celkové alebo len z určitých 

predmetov a pod. 

 

5. Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. 

Absolventi viacerých učebných (3-ročných) odborov sú na trhu práce veľmi žiadaní, záujem o 

štúdium je však minimálny. Naopak mnohé školy, rodičmi žiadané, už trh svojimi 

absolventmi naplnili a tí mnohokrát zostávajú bez práce.  



Údaje o uplatnení sa na trhu práce majú k dispozícii samosprávne kraje ako zriaďovatelia 

väčšiny stredných škôl.  

 

6. Dôležitou informáciou pri zvažovaní školy je plánovaný počet prijatých a počet hlásiacich 

sa žiakov. Sú dostupné na internetových stránkach školských výpočtových stredísk podľa 

regiónov. Taktiež sú tam priebežne aktualizované informácie o záujmoch na SŠ, možnostiach 

štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na stredné školy a ďalšie informácie 

z tejto oblasti.  

 

7. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť, že uchádzač je 

úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so zvoleným 

odborom štúdia a taktiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 

9. ročníkov základných škôl Testovanie 9 (s výnimkou škôl, kde sa vyžaduje talentová 

skúška). 

 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

 

1. Talentové odbory (odbory, ktoré si vyžadujú absolvovanie talentovej 

skúšky): 

do 1. februára 2016 

 riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v 

odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania- odbory s  talentovými skúškami, 

najneskôr 5. februára 2016 

 výchovná poradkyňa odovzdá žiakom, ktorí absolvujú talentové skúšky, vyplnenú 

prihlášku. Úlohou zákonného zástupcu žiaka je skontrolovať údaje v prihláške, podpísať 

prihlášku (prihlášku podpisuje zákonný zástupca i žiak samotný) a dať potvrdiť prihlášku 

u lekára dieťaťa, 

najneskôr do 11. februára 2016 

 je nutné priniesť prekontrolovanú, podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku výchovnej 

poradkyni, 

do 28. februára 2016 

 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu, 



od 25. marca do 15. apríla 2016 

 talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 

 

2. Ostatné stredné školy – bez talentových skúšok: 

do 11. marca 2016 

 žiaci odovzdávajú lístky so záväzným  výberom stredných škôl výchovnej poradkyni, na základe 

ktorých im vyplní prihlášku na SŠ a odovzdá im ju do vlastných rúk najneskôr 1.4.2016 na podpis 

a potvrdenie od lekára, 

do 31. marca 2016 

 riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok, 

najneskôr do 1. apríla 2016 

 výchovná poradkyňa odovzdá všetkým žiakom vyplnenú prihlášku. Úlohou zákonného 

zástupcu žiaka je skontrolovať údaje v prihláške, podpísať prihlášku (prihlášku podpisuje 

zákonný zástupca i žiak samotný) a dať potvrdiť prihlášku u lekára dieťaťa, 

najneskôr do 8. apríla 2016 

 je nutné priniesť prekontrolovanú, podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku výchovnej 

poradkyni, 

do 20. apríla 2016 

 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu, 

9. máj 2016 (pondelok) 

 1. termín prvého kola prijímacích skúšok 

12. máj 2016 (štvrtok) 

 2. termín prvého kola prijímacích skúšok 

do 6. júna 2016 

 riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom či sa na škole vykonajú prijímacie 

skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest, 



21. jún 2016  

druhé kolo prijímacích skúšok 

 

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK 

1. Žiak si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania 

tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať 

iba v prípade, ak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový 

termín prijímacieho konania.  

2. Prihlášku vypĺňa výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje 

vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je 

potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi pre potvrdenie o 

zdravotnom stave žiaka.  

3. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom ako zákonný zástupca 

žiaka, tak aj samotný žiak.  

4. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej 

olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.  

5. Je nevyhnutné dôsledne dodržiavať stanovené termíny prinesenia prihlášok.  

 

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK 

 

Každý žiak po prijatí na strednú školu obdrží jeden "zápisný lístok na SŠ", ktorý na 

protipodpis preberie od výchovnej poradkyne, prípadne od triedneho učiteľa na poslednom 

triednom rodičovskom združení. 

Keď bude žiak prijatý na strednú školu, bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na 

zápis, kde bude vykonaný zápis o prijatí. Na zápise je nutná účasť zákonného zástupcu! Účasť 

žiaka na zápise nie je povinná. 

V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť 

svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa 

prijaté. 

 

 

 

 

 

 



Použitie zápisného lístku 

Na čo slúži zápisný lístok? 

Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak 

prijatý.  

Čo je obsahom zápisného lístku?  

1. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo 

žiaka adresa trvalého bydliska meno a priezvisko zákonného zástupcu  

2. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu  

Kto vydáva zápisný lístok?  

Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný 

poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej 

školy. 

Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak? 1  

Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok?  

V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! 

Zákonný zástupca preberá zápisný lístok oproti podpisu.  

Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom?  

Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je žiak 

prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. Zákonný zástupca v deň zápisu na 

strednej škole, kam je žiak prijatý a pre ktorú sa rozhodol, je povinný odovzdať zápisný lístok 

a zapísať tak žiaka na SŠ. Účasť žiaka na zápise nie je nutná. Ak sa zákonný zástupca 

nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú SŠ je považované za 

zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok 

miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.  

Je možné zmeniť zápis na SŠ?  

Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre 

druhú SŠ, je možné zmeniť zápis. Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú 

SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na 

uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta 

a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ v deň 

na to určený. 

! Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky 

stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) 

v školskom roku 2015/2016 musia žiaci robiť prijímacie skúšky  

(vo väčšine škôl pozostáva prijímacie konanie z preverenia 

vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky)  ! 

 

 

 



Testovanie 9 (MONITOR) 
 

Testovanie 9 2016 testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a 

literatúry a matematiky. 

 

Termín Testovania 9: 6. 4. 2016. 
 

Náhradný termín Testovania 9: 19. 4. 2016. 

 
Žiak, ktorý v Testovaní 9 dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 
percent, nemusí robiť prijímaciu skúšku na strednú školu. Rozhoduje však o tom 
riaditeľ strednej školy. Výnimkou je škola so vzdelávacím programom učebného 
alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje talentovú skúšku. 
 

 

Užitočné webové stránky 

 

www.svs.edu.sk 
www.strednaskola.sk 

www.modernaskola.sk 

www.profesia.sk 

www.komposyt.sk 

 

 

Tu môžete nájsť všetky informácie o SŠ: 

 Adresy, webové stránky, telefónne čísla 

 Študijné a učebné odbory 

 Kritériá na prijímacie pohovory 

 Aktuálny stav naplnenosti stredných škôl 

 Podmienky štúdia na stredných školách 

 
 

                                    

http://www.svs.edu.sk/
http://www.strednaskola.sk/
http://www.modernaskola.sk/
http://www.profesia.sk/
http://www.komposyt.sk/

