
Prijímanie na stredné školy     školský rok 2020/2021 

 

Pre žiakov 9. ročníka: 

 

Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na strednú školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych 

schopností, zručností a talentu  /tzv. talentovky/  

                                         + 2 prihlášky na všetky ostatné stredné školy. 

 

Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium na svojej stránke školy   do 28.2.2022 

 

 

ZMENY: 
 

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na strednú školu:    ELEKTRONICKY 
                                                                                                         cez edupage 

 

Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému 

najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. 

 

Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí  od 14. marca 2022  do 20.3.2022 
 

Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú: 

 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor 
link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnychodborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-

zdravotnasposobilost/ 
 Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky 
- predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti 
- predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou 

 Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov 
- predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole 

 Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo 
 Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané 

zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní 
 Kópie vysvedčení 
- predkladá len uchádzač, ktorý niektorý ročník nemá vypísaný na prihláške (v danom období nebol žiakom 

našej školy) 
 Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži 

(nepovinná príloha) 
 
 
Termíny konania prijímacích skúšok 

 

1. kolo:      1. termín:  

• odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností          

a nadania:  

✓ 2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022  



• odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností             

a nadania:  

✓ 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 
 

1. kolo:     2. termín: 
• odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností         

a nadania: 

✓ 9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022 
• odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností              

a nadania: 

✓ 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022 
 

 

 

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy 

 

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných 

športových školách koná v dvoch fázach: 

-     prvá fáza - overenie športového výkonu: 

✓ od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej 

skúšky) 

- druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie: 

✓ 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 (1. termín) alebo 

✓ 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022 (2. termín) 

 

 

 

Celoslovenské testovanie  žiakov deviatych ročníkov ZŠ:  6.4.2022 
 

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ:            18.5.2022 

 
 


