
Prijímanie na stredné školy     školský rok 2020/2021 

 

Každý žiak si môže podať 2 prihlášky  na 1. kolo prijímacieho konania na SŠ.  
V prípade, že má žiak záujem o školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností,  
zručností a talentu môže si podať ďalšie  2 prihlášky /tzv. talentovky/ . 
 

Žiak odovzdá  prihlášky výchovnému poradcovi :  

 na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností 

alebo talentu /tzv. talentovky :        do 16. februára 2021 

 
Riaditeľ SŠ zverejní kritéria 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 1.2.2021. 

 

 na ostatné študijné a učebné odbory :   do 7. apríla 2021 

 
Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na netalentové odbory do 31.3.2021 
 
Prihláška musí byť podpísaná :  1. zákonným zástupcom, 
     2. žiakom,  
     3. potvrdená pediatrom,  
     4. v prípade potreby odborným lekárom 
 

Za úplné a správne vyplnenie prihlášky zodpovedá zákonný zástupca žiaka. 

Bez dátumov a podpisov je prihláška neplatná! 
 

 

        !!!        Zmeny      !!!       od JANUÁRA 
 

7.1.2021   Rozhodnutie ministra o zmenách 

 zrušenie Testovania 5 

 presun termínu konania Testovania 9 na záver šk. roka  

 presun termínu talentových aj riadnych prijímacích skúšok  

 

1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje - testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl 

 

2. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční  

a) v riadnom termíne 9. júna 2021  

b) a v náhradnom termíne 24. júna 2021   

z predmetov:  matematika a slovenský jazyk a literatúra  

3. 

 Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne: 

    od 3. mája 2021 do 14. mája 2021  

       a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,  

       b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,  

       c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu,  

       d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru. 

 

a), b), d) 

-  v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021   

-  v druhom termíne 10.mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.mája 2021  

 

    a), c) 

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok: 



   - v 1. termíne 5.mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7.mája 2021  

   - v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14.  

     mája 2021. 

 

7. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie   

    v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021. 

 

Odôvodnenie: Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.  

                                                   

                                           Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu 
                                                             Celé znenie je na stránke ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 


