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SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť je nezisková 
mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu 
ani politickú stranu. Cieľom SGI je hľadať riešenia pre skva-
litnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie 
kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verej-
ných služieb pre občanov Slovenska.

SGI vznikol v októbri 2001 s podporou INEKO – Stredoeu-
rópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, aby na 
seba sústredil a rozšíril dovtedajšie aktivity zamerané na refor-
my správy vecí verejných.

Projekt Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu, v rámci 
ktorého vznikla aj táto príručka, má za cieľ prispieť k takému 
výberu žiakov a študentov najmä na stredné a vysoké školy, 
ktorý bude transparentný a spravodlivý a založený nielen na 
vedomostiach, ale aj ich schopnostiach. Projekt sa uskutočňu-
je s podporou Open Society Institute.

Vzdelávacia mobilita je definovaná ako pravdepodobnosť, že 
deti dosiahnu inú úroveň vzdelania ako ich rodičia. Vzdelávacia 
mobilita je jednou z podmienok sociálnej mobility. Slovenský 
vzdelávací systém v súčasnosti podľa predbežných poznatkov 
zaznamenáva veľmi nízku úroveň vzdelávacej mobility. Príle-
žitosť uplatniť sa v ňom je vo veľkej miere ovplyvnená ekono-
mickým a spoločenským postavením, regionálnymi rozdielmi 
a ďalšími faktormi, ktoré obmedzujú rovnosť príležitostí.
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Časť 1: 
Sprievodca výberom strednej školy 

Rozhodovanie o povolaní, výber strednej školy, či prijímacie skúš-
ky – to všetko sú neľahké úlohy, ktoré čakajú každého rodiča a žia-
ka základnej školy. Keďže každé rozhodovanie si vyžaduje dostatok 
kvalitných informácií z rôznych zdrojov a je náročné na čas, chceli 
by sme rodičom a žiakom rozhodujúcim sa o výbere strednej školy 
aspoň trochu pomôcť pri orientácii v bludisku predpisov a údajov. 
V tomto materiáli nájdete odpovede na mnohé otázky týkajúce sa 
stredných škôl a prijímacieho konania. SGI – Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť pripravil tento dokument v rámci svojho 
projektu “Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu” a podie-
ľali sa na ňom aj viacerí odborníci z praxe: zamestnanci školskej 
inšpekcie, pedagogicko-psychologických poradní a úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

STREDNÉ ŠKOLY U NÁS

Slovenské stredné školy patria do troch kategórií: gymnáziá, 
stredné odborné školy a stredné odborné učilištia. Samotný výber 
strednej školy sa týka najmä žiakov v deviatom ročníku základnej 
školy. Sú tu však aj výnimky: napr. gymnáziá s 8-ročným štúdiom, 
ktoré prijímajú už žiakov so skončeným 4. ročníkom ZŠ, ako aj 
gymnáziá s bilingválnym 5-ročným štúdiom, ktoré prijímajú žia-
kov už po 8. ročníku. Všeobecne však platí, že na strednú školu 
možno prijať žiaka, ktorý úspešne absolvoval 8. alebo 9. ročník ZŠ 
alebo žiaka, ktorý skončil povinnú školskú dochádzku. 

Nie každá stredná škola otvára prvý ročník, aktuálne informácie 
preto každoročne zverejňuje Ústav informácií a prognóz školstva 
v spolupráci so školskými výpočtovými strediskami. Presné infor-
mácie o možnostiach štúdia na jednotlivých školách sa každoroč-
ne dozviete na internetovej stránke www.uips.sk alebo v tlačenej 
podobe v publikácii ÚIPŠ “Ako na stredné školy?”, alebo ich mož-
no zistiť u výchovného poradcu na každej základnej škole. Nájdete 
ich aj v prehľadnej databáze škôl na www.strednaskola.sk.

Aj vám môžeme poradiť pri 
výbere školy, prijímacom 
konaní, prestupe.  Tu nájdete 
niektoré z našich rád.

Moja známa má ukončené 
len základné vzdelanie 
a chce si spraviť maturitu. 
Má už rodinu, aké má 
možnosti (večerná, súk-
romná škola)? 

Jednou z možností je osloviť 
stredné školy, o ktoré má záu-
jem. Veľa škôl má webstránky 
s informáciami o možnom 
ďalšom štúdiu, kritériách na 
prijímanie ai. Začať hľadať 
môžete v databáze škôl na 
www.strednaskola.skkde sú 
informácie o všetkých stred-
ných školách vo vašom meste. 
Môže sa však aj stať, že škola 
ponúkne večerné, externé 
alebo iné študium, ale ak sa 
neprihlási dosť záujemcov, 
nemusí ho otvoriť.

Hlásim sa na poľnohosp. 
SŠ -  veterinárstvo a trpím 
ekzémom. Môže mi môj 
lekár zakázať štúdium na 
tejto škole aj keď mi nezistí 
alergiu na psy, prípadne 
srsť?

Lekár ani nikto iný nemá 
právo Vám zakázať podať si 
prihlášku na SŠ. Ale lekár 
má právo (ne)odporúčať 
riaditeľovi SŠ Vaše štúdium 
zo zdravotných dôvodov. 
Riaditeľ SŠ pri rozhodovaní 
o prijatí berie do úvahy aj 
zdravotnú spôsobilosť na štú-
dium. Zvážte, či vám choroba 
môže prekážať pri štúdiu, či 
práci v odbore.  
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VÝBER STREDNEJ ŠKOLY

Pri výbere sa možno riadiť rôznymi zdrojmi: informáciami od ro-
diny či známych, vlastnou skúsenosťou, či odporúčaním výchov-
ného poradcu na škole. Najčastejšie začínate zrejme otázkou, či 
má vybraná škola, či odbor perspektívu a či sa dieťa na vybrané 
štúdium hodí. Pri prvej otázke rozhoduje často intuícia, je však 
dobré podložiť ju nejakými údajmi z trhu práce – niekoľko tipov 
uvádzame ďalej. Pri tej druhej môže pomôcť aj rozhovor s učiteľ-
mi či výchovným poradcom na základnej škole, alebo konzultácia 
v pedagogicko-psychologickej poradni.

NA KOHO SA OBRÁTIŤ?

Výchovný poradca v ZŠ sa stará najmä o komunikáciu medzi žiak-
mi, rodičmi a strednými školami. Žiakom poskytuje informácie 
o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky, zbiera infor-
mácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy, poskytuje údaje 
o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu predbežne hlási, zabezpeču-
je správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu. Ak patríte 
medzi nerozhodných rodičov, alebo sa chcete uistiť o vhodnosti 
svojho výberu, určite nezaškodí, ak sa spojíte s výchovným porad-
com na škole Vášho dieťaťa.

Do rezortu školstva patrí sieť pedagogicko-psychologických po-
radní. Poradne sa nachádzajú vo všetkých okresných a krajských 
mestách. Okresné poradne poskytujú poradenské služby deťom 
predškolských zariadení, žiakom základných škôl, krajské porad-
ne sa zameriavajú na stredoškolskú populáciu. Navštíviť poradňu 
vám možno odporučí výchovný poradca, najmä ak patríte medzi 
tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, návštevu si však môžete dohod-
núť aj sami. 

Pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu a výbere povolania niektoré 
poradne organizujú hromadnú diagnostiku detí priamo na ško-
lách, iné poskytujú individuálne konzultácie. Pri svojej práci vyu-
žívajú rôzne psychodiagnostické metódy: testy schopností, osob-
nosti, záujmové dotazníky, testy študijnej orientácie. Kontakt na 
najbližšiu poradňu vám dajú výchovní poradcovia na škole.

Výchovní poradcovia spolupracujú aj so sieťou úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Tie im poskytujú informácie o situácii 

Môže žiak 8-roč. gymná-
zia podať prihlášku na SŠ 
s talentovými skúškami? 
Ak áno, kedy sa dá pre-
stúpiť a cez koho podať 
prihlášku, keď žiak už nie 
je na ZŠ?

Žiak 8-ročného gymnázia 
je už žiakom strednej školy 
a okrem toho sa nezúčastňuje 
na testovaní Monitor devia-
takov, ktorého výsledky sú 
súčasťou kritérií pre prijatie 
na SŠ štúdium. Môže však 
využiť prestup na inú SŠ, ale 
až po kvinte. Rizikom je, že 
riaditeľ školy na ktorú chce 
prestúpiť, nemusí žiadosti 
o prestup vyhovieť. 
  

Môže uchádzač o štúdium 
na 8-roč. gymnáziu podať 
1 alebo 2 prihlášky?

Podľa príslušnej vyhlášky 
môže žiak podať 2 prihlášky.  
Prijímacie skúšky do 8-roč. 
gymnázií sa však konajú v 1 
dni! Nie je preto dôvod podať 
si 2 prihlášky. Výnimkou je, 
ak sa žiak hlási aj na 8-ročné 
gymnázium so skúškou talen-
tu aj na 8-ročné gymnázium 
bez nej.
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na trhu práce, o nezamestnanosti absolventov jednotlivých škôl 
a študijných či učebných odborov, ktoré by výchovní poradcovia 
mali sprostredkovať rodičom a žiakom. Okrem toho, zamestnan-
ci týchto úradov poskytujú informácie a poradenstvo i priamo 
žiakom, absolventom a tým, ktorí hľadajú alebo ponúkajú prácu 
a poskytujú poradenstvo pri voľbe povolania a výbere a zmene 
zamestnania. Informujú o jednotlivých povolaniach a požiadav-
kách na ich výkon, spôsoboch uchádzania sa o pracovné miesto, 
možnostiach štúdia, ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácií, voľných 
pracovných miestach v kraji, vývoji na trhu práce a základných 
pracovno - právnych predpisoch. 

PRVÝ VÝBER – ČO CHCEM A KAM SA HODÍM

Tí, ktorí majú jasnú predstavu o záujmoch a študijnej orientácii, 
majú prvý výber uľahčený. Vedia si vytvoriť užší okruh škôl, ktoré 
pripadajú do úvahy, a rozhodujú sa potom medzi nimi. Nie každý 
žiak a rodič však vie odhadnúť, na čo sa kto hodí a čo ho baví, preto 
viac berie do úvahy to, kam idú kamaráti, deti susedov či kolegov 
alebo s akými školami či profesiami má priamu skúsenosť. To však 
nemusí viesť k najlepšiemu výberu. Odporúčame preto zvážiť aj 
tieto kroky:
•  poraďte sa s triednym učiteľom prípadne výchovným poradcom 

na škole
•  zájdite do najbližšej okresnej pedagogicko-psychologickej po-

radne (pomocou rozhovorov, dotazníkov a testov vám pomôžu 
a poradia pri výbere školy)

•  vyplňte si orientačný test študijnej orientácie vo forme počíta-
čového programu – zodpovedaním na niekoľko desiatok otá-
zok o tom, aké činnosti ovládate a bavia vás, alebo naopak, vám 
program ponúkne zamestnania (či študijné odbory), ktoré vám 
podľa vašich odpovedí “najviac sedia” a vysvetlí vám aj prečo. 

Na Slovensku sa v súčasnosti používajú 2  počítačové programy, 
ktoré pomáhajú najmä pri voľbe strednej a vysokej školy a povo-
lania: Cesta k povolaniu a Sprievodca svetom povolaní. Novší 
program Sprievodca svetom povolaní poskytuje informácie o sú-
stave viac ako 600 povolaní doplnených obrázkami a hovoreným 
komentárom. Ponúka niekoľko postupov voľby povolania, vrátane 
testu záujmov, umožňuje vyhľadávať medzi povolaniami navzá-
jom príbuzné. Program obsahuje aj veľa informácií o trhu práce, 
radí pri tom, ako sa uchádzať o zamestnanie, či napísať si životo-

Žiak - dyslektik (na ZŠ 
bola predložená správa  od 
psychológa), sa uchádza 
o štúdium na obchodnej  
akadémii. Bude mu to 
zohľadnené pri prijímacej 
skúške? 

Pre riaditeľa SŠ nie je sta-
novená povinnosť zohľadniť 
špecifické vývinové poruchy 
učenia pri prij. skúškach. 

Riaditeľ SŠ určuje (po prero-
kovaní v pedagogickej rade) 
kritériá prijímania uchádza-
čov o štúdium na SŠ a môže 
tak určiť pre uchádzača so 
špecifickou poruchou učenia 
upravené kritériá. 

Odporúčame, aby sa uchá-
dzač a jeho rodičia stretli 
so špeciálnym pedagógom 
a riaditeľom SŠ a dohodli sa 
na spôsobe, ako pri prijímaní 
zohľadniť špec. vývinové 
poruchy učenia. 

Špeciálny pedagóg a rodičia 
by mali so SŠ začať hovoriť už 
pred podávaním prihlášok, 
aby bolo možné vybrať 
vhodné štúdium. Individuál-
ne kritériá pre takéhoto žiaka 
môže riaditeľ SŠ určiť, až keď 
pozná jeho špeciálne potreby. 
Úpravy môžu spočívať v tom, 
že namiesto písania diktátu 
sa overí schopnosť dopĺňať 
gramatické javy do textu, 
žiakovi sa ústne „pretlmočia“ 
úlohy z testu alebo slovné 
matematické úlohy, ak na ich 
porozumenie nestačí tiché 
čítanie a pod.
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pis. Je dostupný u výchovných poradcov, v pedagogicko-psycho-
logických poradniach, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 
a na internetovej stránke www.povolania.sk. Dozviete sa na nej 
viac o rôznych povolaniach, umožní vám vyberať si medzi nimi na 
základe dotazníkov podľa záujmov a zručností, podľa obľúbených 
predmetov, charakteru práce, či druhu pracoviska. 

Od jesene 2000 je na každej základnej a strednej škole na Sloven-
sku k dispozícii rozsiahla publikácia Svet práce a na internetovom 
portáli www.svetprace.sk existuje aj jej elektronická verzia. Pub-
likácia je určená žiakom posledných ročníkov ZŠ a ich rodičom, 
študentom SŠ, učiteľom, výchovným poradcom na školách a ka-
riérovým poradcom v poradniach a úradoch práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Nájdete tu užitočné informácie o trhu práce, pracovnom 
práve, vrátane prehľadu povolaní.

UŽŠÍ VÝBER SPOMEDZI ŠKÔL – MÁ ŠKOLA 
PERSPEKTÍVU?

Po predošlých krokoch by ste si mali vedieť zostaviť predbežný 
okruh škôl, na ktorých by malo vaše dieťa záujem študovať. Ktorú 
z nich však vybrať? Pomôcť vám môžu odpovede na tieto otázky:
•  koľko žiakov na škole študuje, koľko absolventov ju každoročne 

končí a aká je ich schopnosť zamestnať sa (údaj nájdete v pre-
hľadnej forme v našej internetovej databáze stredných škôl www.
strednaskola.sk a mal by ho mať k dispozícii aj každý výchovný 
poradca), 

•  aká je úspešnosť žiakov danej strednej školy pri prijímaní na vy-
soké školy (stredné školy ju často zverejňujú),

•  ako ďaleko je škola od miesta bydliska a aké sú podmienky do-
chádzania,

•  akými možnosťami škola disponuje (vlastná jedáleň, telocvičňa, 
vybavenosť počítačmi, knižnica, spolupráca s partnerskými ško-
lami v zahraničí a pod.).

Dokázať spoľahlivo odhadnúť, či absolventi danej školy budú o 4 
roky úspešní na trhu práce, je zložité. Škola, na ktorú sa hlási 
každoročne veľa uchádzačov, môže byť lákavým cieľom. Na dru-
hej strane, nedá sa zaručiť, či o štyri roky nebude jej absolventov 
na trhu práce už priveľa a nebudú mať ťažkosti pri hľadaní za-
mestnania. 

Známa bola na SOU vyho-
dená tesne pred záverečný-
mi skúškami - akú má 
možnosť dokončiť si SŠ, 
trebárs aj od začiatku?

Podľa vyhlášky MŠ SR 
o prijímaní na štúdium na SŠ 
a vyhlášky o SŠ má Vaša zná-
ma viac možností, z ktorých 
najjednoduchšie je požiadať 
riaditeľa SŠ o prijatie do roč-
níka, v ktorom bola vyhode-
ná. Doklady pre každý  odbor 
sa uznávajú 10 rokov, po tejto 
dobe je potrebné prejsť prijí-
macími skúškami a začať SŠ 
od 1. ročníka. Možno takto 
prijať uchádzača, ktorý nie 
je študentom inej SŠ a ktorý 
úspešne vykoná skúšku ove-
rujúcu znalosť učiva nižších 
ročníkov (jej podrobnosti 
určí riaditeľ SŠ). Môže ísť o tú 
istú SŠ alebo inú s tým istým 
odborom.
 
Iné možnosti:

• prihlásiť sa na štúdium 
popri zamestnaní od 1. 
ročníka. Prihlášku podáva 
uchádzač riaditeľovi SŠ 
do 31.5. Riaditeľ SŠ určí 
podrobnosti skúšky a kritériá 
prijatia. Prijímacie skúšky sa 
konajú v poslednom úplnom 
júnovom týždni (1. termín) 
a v posl. dvoch úplných týž-
dňoch augusta (2. termín). 

• prihlásiť sa na denné štú-
dium od 1. ročníka. Postup 
je podobný, avšak prihlášku 
podáva uchádzač v inom 
termíne (do 1. 4.).
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Všeobecne však možno sformulovať niekoľko základných pravidiel, ktoré na našom trhu práce platia:

•  vyššie vzdelanie znamená zväčša aj vyššiu šancu zamestnať sa a vyšší zárobok. Toto pravidlo 
nie je ničím objavné, no práve pre jeho samozrejmosť ho uvádzame na prvom mieste. Najvyššia 
šanca uplatnenia sa na trhu práce ako aj zárobku je spojená s vysokoškolským vzdelaním, jas-
ný je tiež tento trend ak porovnávame nižšie stupne vzdelania. Neplatí teda, že vzdelanie nie je 
ohodnotené, tak prečo sa ním “zbytočne trápiť”. Samozrejme, k dobrému vzdelaniu treba pri-
dať i ďalšie vlastnosti: pracovitosť, tvorivosť, samostatnosť a pod.

•  príliš úzka špecializácia obmedzí šance vášho dieťaťa zamestnať sa. Dnes je už dobre známe, že 
príliš úzka orientácia vo vzdelávaní – napríklad len na jediný veľký podnik v blízkosti bydliska – sa 
nemusí vždy vyplatiť. Za omnoho dôležitejšie považujú odborníci získanie univerzálnych zruč-
ností, ktoré možno uplatniť v mnohých profesiách. Medzi ne patrí najmä:  znalosť cudzích jazykov, 
ovládanie práce s počítačom a všeobecne modernými informačnými technológiami, schopnosť 
primerane komunikovať, tvorivosť a samostatnosť a iniciatívnosť. Okrem toho, šancu uplatniť sa 
na trhu práce zvyšuje ochota cestovať, či presťahovať sa za prácou a samozrejme kvalifikácia, 
o ktorú je na trhu záujem. Zaujímavé sú v tejto súvislosti aj výsledky prieskumu, ktorý realizovala 
Podnikateľská aliancia Slovenska medzi viac ako sto podnikmi. Ukazujú, že k 3 najčastejším prob-
lémom v zamestnávaní ľudí patria slabé manažérske schopnosti, nízka úroveň znalosti cudzích 
jazykov a nepripravenosť absolventov škôl na prax. Ďalšími nedostatkami sú neprispôsobivosť za-
mestnancov pracovným nárokom, zneužívanie zákonnej ochrany a ľahostajný prístup k práci.

•  získanie maturity zvyšuje šancu na prácu a dobrý zárobok. Nasledujúca tabuľka ukazuje si-
tuáciu na našom trhu práce podľa najvyššieho ukončeného vzdelania. Uvádza sa v nej miera ne-
zamestnanosti v rámci jednotlivých vzdelanostných úrovní. Ukazuje, že získanie maturity výraz-
nejšie delí ľudí na trhu práce z pohľadu ich úspechu pri hľadaní si práce a dosiahnutého zárobku.

•  snažte sa získať čo najviac informácií o školách, a to aj za dlhšie obdobie. Informácie, ktoré sú 
dobrým vodítkom pri rozhodovaní sa o tom, akú strednú školu si vybrať, sú najmä údaje o počtoch 
jej absolventov a ich schopnosti zamestnať sa, resp. o ich úspešnosti pri uchádzaní sa o štúdium 
na VŠ. Predstava každého o tom, aká by mala byť kvalitná škola, sú rôzne: pre niekoho je dôleži-
tejšia vybavenosť počítačmi, kvalifikovanosť a možnosti výučby jazykov, alebo dobré referencie jej 
absolventov. Mnohé stredné školy tieto údaje zverejňujú vo svojich výročných správach alebo na 
vlastných webových stránkach, nájsť vám ich pomôže portál www.strednaskola.sk, kde možno 
vyhľadávať podľa okresov, krajov, typov škôl, ako aj dĺžky študijných odborov, či vyučovacieho 
jazyka. Pri vyhľadávaní informácií je tiež dobré poradiť sa s triednym učiteľom a výchovným po-
radcom a najmä osobne navštíviť vytipované stredné školy, o ktoré máte záujem. Veľa stredných 
škôl každoročne usporadúva deň otvorených dverí. Školy  vtedy prezentujú možnosti, ktoré po-
skytujú žiakom počas štúdia a výsledky, ktoré dosahujú. Je možné porozprávať sa s učiteľmi, ve-
dením školy i študentmi. Niektoré stredné školy propagujú svoje úspechy počas roka v médiách, 
či vydávajú vlastné publikácie s testami z minulých rokov z prijímacích pohovorov (prípadne ich 
zverejňujú na internete) aj s riešeniami, ktoré môžu pomôcť pri príprave na prijímacie skúšky.  
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Tabuľka 1: Miera nezamestnanosti podľa vzdelania (%)

najvyššie 
ukončené 
vzdelanie

2000 2001 2002 2003 2004 2005

be
z 

    
    

    
m

at
ur

ity

bez škols. 
vzdelania 75.0% 75.0% NA NA NA NA

základné 39.4% 43.0% 45.7% 47.8% 51.2% 53.1%

vyučení 21.0% 21.7% 20.8% 19.6% 20.5% 18.7%

stredné 20.6% 19.4% 19.4% 19.1% 19.5% 12.8%

s 
m

at
ur

ito
u

vyučení    
s maturitou 19.2% 18.7% 17.6% 14.5% 17.0% 15.4%

úplné stred-
né všeobec. 17.5% 17.9% 17.8% 16.9% 14.2% 12.9%

úplné stred-
né odborné 14.1% 14.9% 14.0% 12.4% 12.5% 10.0%

vyššie 
odborné 7.4% 9.5% 7.8% 8.9% 11.1% 8.3%

VŠ 5.6% 4.8% 4.6% 4.8% 5.5% 4.8%

Zdroj: vlastné výpočty na základe Štatistických ročeniek ŠÚ SR
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Časť 2: 
Sprievodca prijímacími skúškami 
na stredné školy
PRED PRIJÍMACOU SKÚŠKOU

Prijímanie na štúdium na stredných školách prebieha od roku 
2003 podľa zmenených pravidiel1. Uchádzači asi najviac vnímajú 
zmenu, ktorá umožnila podávať 2 prihlášky na štúdium.2 Zname-
ná to, že uchádzač alebo jeho zákonný zástupca môžu podať dve 
prihlášky na štúdium na dve stredné školy alebo na dva študijné 
odbory tej istej školy. Ak má žiak okrem toho záujem aj o školu, 
na ktorej sa konajú tzv. talentové skúšky, podáva si až tri prihláš-
ky.3 Ďalšiu prihlášku si musia vyplniť tiež tí uchádzači, ktorí ne-
boli prijatí počas májových termínov a zúčastnia sa na prijímacích 
skúškach v ďalšom termíne v júni na tých stredných školách, ktoré 
nenaplnili svoje kapacity.
                                                                                                                                   
•  Do 15. januára zverejní na výveske školy dôležité informácie 

pri podávaní prihlášok tá škola, ktorá vyžaduje overenie špeciál-
nych schopností, zručností alebo talentu na svoje učebné odbory 
a študijné odbory, a do 20. marca informácie týkajúce sa ostat-
ných učebných a študijných odborov. Ide najmä o: počet žiakov, 
ktorých možno prijať do prvého ročníka, termíny konania prijí-
macích skúšok, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah pod-
ľa učebných osnov základnej školy, jednotné kritériá na úspešné 
vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny 
prijímacieho konania. Ak sa stredná škola rozhodne prijímať 
uchádzačov aj bez prijímacích skúšok, zverejní tiež kritériá, kto-

Ak chce študent prestúpiť 
na inú školu z 2. ročníka, 
čo má spraviť?

Prestup na inú školu rieši 
vyhláška MŠ SR č. 80/1991 
Zb. o stredných školách v §9. 
Ide o to, že tento prestup 
povoľuje riaditeľ SŠ, na 
ktorú sa žiak hlási, na základe 
žiadosti žiaka po vyjadrení 
rodičov (ak nie je plnoletý). 
Riaditeľ školy môže a nemusí 
žiadosti vyhovieť, môže určiť 
aj preskúšanie z predmetov, 
ktoré na predchádzajúcej 
škole žiak nemal a pod.

Syn deviatak má podané 
2 prihlášky na SŠ. Je ešte 
možné zmeniť druhú SŠ? 
Ak nie a prijali by ho práve 
na túto školu kam nechce 
ísť, dá sa potom dostať na 
súkromnú školu?

Po 6. apríli sú prihlášky na 
SŠ už odoslané na príslušné 
stredné školy. Skúste sa infor-
movať u riaditeľa tej želanej 
školy, či by súhlasil s prelože-
ním prihlášky na jeho školu. 
Ak nie a neprijali by ho ani na 
jednu zvolenú školu, mohol 
by sa v druhom kole prihlásiť 
na túto želanú školu. Rizikom 
však je, že druhé kolo sa na 
nej nemusí konať, ak naplní 
plánované počty Čo sa týka 
súkromných škôl, závisí to 
od podmienok prijatia, resp. 
súhlasu riaditeľa školy.

1 Upravuje ho vyhláška MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium 
na stredných školách, v znení neskorších predpisov.
2 Prihláška sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky, elektronickú verziu nájdete na www.strednaskola.
sk, www.uips.sk 
3 Zoznam študijných odborov, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych 
schopností, zručnosti alebo talentu nájdete na www.strednaskola.sk, 
www.uips.sk
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ré musia splniť. Všetky tieto informácie sú zverejnené na výveske 
strednej školy a kompletizujú ich tiež školské výpočtové stredis-
ká, ktoré ich zverejňujú aj na internete.

•  Kritéria na prijatie na strednú školu sú vyvesené skôr, ako si 
uchádzač podáva prihlášku. Preto by mal každý uchádzač zvážiť, 
či má také predpoklady, aby úspešne zvládol prijímaciu skúšku 
na škole, pre ktorú sa rozhoduje. Je tak možné vyhnúť sa zbytoč-
nému sklamaniu z neúspechu.

•  Ak je uchádzač žiakom základnej školy, prihlášky podáva zaňho 
vždy jeho zákonný zástupca riaditeľovi ZŠ do 15. februára, na 
tú školu, ktorá vyžaduje  overenie špeciálnych schopností, zruč-
ností alebo talentu, a do 1. apríla na ostatné učebné a študijné 
odbory. Riaditeľ odošle všetky prihlášky v určených termínoch 
na stredné školy.

•  Ak uchádzač nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku 
priamo na strednú školu. Predtým si ju však nechá potvrdiť na 
svojej základnej škole. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí 
svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne overené 
kópie.

•  Na prihláške je potrebné vždy uviesť aj termín prijímacej skúšky.
•  Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k pri-

hláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie 
o schopnosti študovať zvolený odbor. K prihláške možno pripojiť 
aj doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v sú-
ťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa uchádza.

•  Riaditeľ základnej školy potom odošle prihlášky do 20. febru-
ára na tie stredné školy, ktoré vyžadujú  overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo talentu a na ostatné stredné školy do 
6. apríla (netýka sa to osemročných gymnázií).

•  Vo februári sa uskutoční Monitor deviatakov - testovanie pred 
prijímacími skúškami (v školskom roku 2005/2006 to bolo 7. 
februára 2006). Podľa vyhlášky o prijímaní na štúdium na SŠ, 
musí riaditeľ strednej školy pri stanovení kritérií prijatia prihlia-
dať aj na výsledky dosiahnuté v tomto celoslovenskom testovaní 
žiakov 9. ročníkov základných škôl. Táto povinnosť sa netýka 
tých stredných škôl, ktoré vyžadujú  overenie špeciálnych schop-
ností, zručností alebo talentu.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Riaditeľ strednej školy, nakoľko nemôže zvládnuť sám celý prie-
beh prijímacích skúšok, zriaďuje si prijímaciu komisiu, ktorá mu 

Môžem podať viac prihlá-
šok na školy s talentovou 
skúškou, ak sú skúšky v iné 
dni? 

Podľa vyhlášky o prijímaní na 
štúdium na SŠ možno podať 
1 prihlášku na školy s talen-
tovou skúškou. Okrem toho 
možno podať 2 prihlášky na 
ostatné SŠ (prijím.  skúšky 
sa konajú 7.5. a 10.5.2007) 
a ak má škola ešte aj po tomto 
termíne voľné miesto, môže 
si podať ďalšiu prihlášku 
(prijím. skúšky 12.6.2007). 
Vyhláška neplatí pre neštátne 
školy.

Učiteľka nesprávne vyloži-
la počas písania monitora 
zápis výsledkov v časti ma-
tematika. Ale aj po oprave 
chyby sú výsledky zapísané 
chybne. Na druhý deň sa 
síce ospravedlnila, ale 
s tým, že tieto opravované 
otázky budú vykázané ako 
nesprávne. Dá sa hárky 
kontrolovať aj inak ako cez 
počítač? Výsledky sú totiž 
správne, ale zle zapísané.

Na školách ostali testy spolu 
s  odpoveďovými hárkami. 
Školy si tak spracované vý-
sledky budú môcť porovnať. 
Pracovníci ŠPÚ a NUPSESA 
sa budú snažiť vyriešiť aj 
takéto prípady tak, že v spor-
ných prípadoch spracujú vý-
sledky aj manuálne. Popíšte 
im podrobnejšie váš problém 
a budú ho riešiť.
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pomáha pri príprave, priebehu a spracovaní výsledkov študijných 
predpokladov uchádzačov.

•  Prijímacie skúšky sa konajú v prvom úplnom májovom týždni 
v pondelok a v prvom úplnom májovom týždni vo štvrtok. V ro-
ku 2007 sú termíny určené na pondelok 7. mája a štvrtok 10. 
mája. Termín prijímacej skúšky si každý uchádzač uviedol aj na 
svojej prihláške na štúdium na strednej škole.

•  Prijímacie skúšky do gymnázií s osemročným štúdiom sa konajú 
iba v prvom úplnom júnovom týždni v utorok, v roku 2007 je to 
5. júna.

•  Ak je na prijatie uchádzača potrebné overiť špeciálne schopnosti, 
zručnosti alebo talent v stanovených odboroch, riaditeľ strednej 
školy určí termín konania takejto skúšky medzi 20. marcom a 7. 
aprílom 2007.

•  Najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacej skúšky by ste 
mali obdržať od riaditeľa strednej školy pozvánku na prijímaciu 
skúšku.

•  Môže sa stať, že sa zo závažných dôvodov nemôžete v určený deň 
zúčastniť na prijímacej skúške. Vtedy musíte (najneskôr v deň 
konania skúšky) oznámiť dôvod neúčasti riaditeľovi strednej 
školy. Oznámiť dôvod neúčasti môže sám uchádzač alebo jeho 
zákonný zástupca. V takomto prípade riaditeľ strednej školy určí 
náhradný termín, ktorý stanoví najneskôr na posledný augusto-
vý týždeň. Riaditeľ strednej školy v takejto situácii tiež rezervuje 
miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

•  Uchádzač robí prijímaciu skúšku z predmetu slovenský jazyk 
a literatúra a z ďalších profilových predmetov4 alebo z overenia 
špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Môže ju vyko-
nať aj z oboch týchto častí. V školách s vyučovacím jazykom ná-
rodnostných menšín sú profilové predmety doplnené o vyučova-
cí jazyk strednej školy.

•  Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom národnostných 
menšín prihlási na štúdium na strednej škole s vyučovacím ja-
zykom slovenským, prijímacie skúšky z profilových predmetov 
vykoná z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra v roz-
sahu učiva učebných osnov ZŠ, ktorú navštevuje a z ďalšieho pro-
filového predmetu v jazyku, v akom si ho na ZŠ osvojoval, ak túto 
požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole. 

4 Zoznam aktuálnych profilových predmetov je na internete:
  www.education.gov.sk, www.strednaskola.sk 

Syn je na 8-roč. gymnáziu 
a chce prestúpiť na  SŠ 
elektrotechnickú. Je mi 
jasné, že musíme podať 
prihlášku a v termíne ju 
podať na 2 vybrané školy. 
Ako bude písať monitor, 
keď nie je na ZŠ? 

Nakoľko Váš syn je už žiakom 
SŠ, môže na inú SŠ len 
prestúpiť. Musíte si podať 
žiadosť o prestup k riaditeľovi 
školy, o ktorú máte záujem. 
Rozhodne potom o povolení 
resp. nepovolení  prestúpiť. 
Vopred sa uňho informujte, 
či tento prestup bude možný 
a za akých podmienok.

Dcéra robila prijímačky na 
2 gymnáziách v okolí, ale 
neprijali ju, lebo nesplnila 
kritériá z 1 predmetu. 
Tretie gymnázium robí 
2.kolo v júni. Je pravdou, 
že dcéra tam nemôže robiť 
prijímacie skúšky, keďže už 
robila prijímačky na inom 
gymnáziu?

Prijímacie skúšky v druhom 
kole môže robiť na tom istom 
druhu aj type školy a dokonca 
aj na tej istej škole, ak je 
vypísané druhé kolo. Nič to 
nezakazuje.
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•  Ak sa žiak ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským prihlási na 
strednú školu s vyučovacím jazykom národnostných menšín, 
koná prijímaciu skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra 
a z ďalších profilových predmetov alebo z overenia špeciálnych 
schopností, zručností alebo talentu, prípadne z oboch týchto čas-
tí. Z ďalšieho profilového predmetu koná žiak prijímaciu skúšku 
v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak túto po-
žiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole.  

•  Ak prijímacia skúška bude mať písomnú časť, tak ju nemôžete 
písať v jednom dni dlhšie ako 120 minút.

PO PRIJÍMACEJ SKÚŠKE

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy 
a to podľa toho, ako urobil prijímaciu skúšku. Každá stredná škola, 
ktorá organizuje prijímacie skúšky, má vypracované jednotné kritériá 
na ich úspešné vykonanie, resp. aj kritériá na prijímanie bez prijíma-
cej skúšky, ktoré zverejňuje najneskôr do 15. januára na škole, ktorá 
vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, 
a do 20. marca na ostatné učebné a študijné odbory. Podľa týchto kri-
térií škola postupuje pri vyhodnocovaní výsledkov prijímacích skúšok 
a je dobré, ak ich pozná každý uchádzač. Ak by ste chceli vidieť, ako 
ste napísali svoju písomnú prácu a ako bola opravená, je to možné. 
Stačí ak o to požiada zákonný zástupca uchádzača riaditeľa strednej 
školy. Ten mu umožní nazrieť do písomných alebo iných prác. Nazrieť 
do písomných prác uchádzača môže aj  triedny učiteľ alebo učiteľ, kto-
rý vyučuje predmet prijímacej skúšky na základnej škole. 

Pri rozhodovaní o prijatí či neprijatí uchádzača berie riaditeľ stred-
nej školy do úvahy:
•  jeho zdravotnú spôsobilosť. Teda to, či bude schopný študovať 

alebo sa pripravovať na výkon povolania v odbore, ktorý si zvolil.
•  jeho prípadnú zmenenú pracovnú schopnosť, o ktorej rozhodla 

príslušná posudková komisia. Takéhoto uchádzača môže pred-
nostne prijať pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijíma-
cím podmienkam. V praxi to znamená, že ak dvaja alebo viacerí 
uchádzači majú rovnaký počet bodov a sú práve na hranici prija-
tých a neprijatých (tzv. “na čiare”) riaditeľ uprednostní a prijme 
práve uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou. 

•  skutočnosť, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej 
olympiády alebo súťaže, ktorá súvisí s odborom, o ktorého štú-
diom sa uchádza

Prijímačky dieťa urobilo, 
lenže ani na jednu školu 
nebolo prijaté - dôvod 
- nedostatok miesta. Ako 
ďalej? 

1.  ak nebolo dieťa prijaté len 
kvôli nedostatku miesta 
alebo ak zistíte nedostatky 
pri opravení jeho výsledkov 
a pod., odvolajte sa. Ak sa 
niekto z prijatých na školu 
nezapíše, len tým, ktorí sa 
z tohto dôvodu odvolali, 
ponúkne riaditeľ SŠ 
voľné miesta v poradí podľa 
výsledkov na prijímacej 
skúške.  

2.  ak nebol dôvod na 
odvolanie, alebo ak bolo 
odvolanie  zamietnuté, je 
potrebné prihlásiť sa na 
školu, ktorá koná prijí-
macie skúšky v „2. kole“. 
Podáte ďalšiu prihlášku na 
štúdium na SŠ, potvrdenú 
od ZŠ. Možno ju podať 
na tie školy, ktoré konajú 
prijímacie skúšky v ďalšom 
termíne – školy to musia 
oznámiť najneskôr do 
31. 5.  Ak uchádzač ani 
v júnovom termíne prijí-
macích skúšok nie je pri-
jatý, ohlási sa na krajskom 
školskom úrade. Ten má 
k dispozícii zoznam škôl, 
kde sú ešte voľné miesta. 
Z nich si uchádzač vyberie 
školu, kde dokončí povin-
nú školskú dochádzku. 
Zmeniť SŠ možno počas 
štúdia prestupom. Rozho-
duje o ňom riaditeľ SŠ, na 
ktorú sa uchádzač hlási.
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•  a musí prihliadať na výsledky dosiahnuté celoslovenskom testo-
vaní žiakov 9. ročníkov základných škôl. 

Všetky tieto podmienky musia byť zohľadnené v kritériách na 
úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktoré stredná škola zverej-
ňuje do 15. januára, kde sa vyžaduje  overenie špeciálnych schop-
ností, zručností alebo talentu, a do 20. marca na ostatné učebné 
a študijné odbory.5

O výsledku prijímacej skúšky sa dozviete do 3 dní odo dňa druhého 
termínu prijímacích skúšok, prostredníctvom zoznamu uchádza-
čov na výveske strednej školy. V zozname nájdete poradie uchá-
dzačov podľa celkového počtu bodov, ktoré získali pri prijímacom 
konaní spolu s informáciou, či prijímaciu skúšku vykonali úspešne 
alebo neúspešne. V zozname sa nenachádzajú mená uchádzačov, 
uvedení sú len pod vopred prideleným číselným kódom.

Od riaditeľa strednej školy obdržíte písomné rozhodnutie o prijatí 
či neprijatí.6 Riaditeľ je povinný ho vydať v takom termíne (hlavne 
pre neprijatých uchádzačov), aby si včas mohli podať prihlášku na 
strednú školu, kde bude možnosť vykonať prijímaciu skúšku v ďal-
šom termíne.  Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi 
stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu 
s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis 
prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí 
na štúdium na strednú školu na základe zápisného lístka7, ktorý 
vydá základná škola, ktorú v príslušnom školskom roku navštevu-
jete. Základná škola vydá pre uchádzača o štúdium iba 1 zápisný 
lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, 
na ktorú sa uchádzač zapíše. 

Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní 
štúdium na nej, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá 
ho tejto ďalšej strednej škole, na ktorú sa tým zapíše. Voči uchá-
dzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitné-
ho predpisu (zákon o správnom konaní)8. Znamená to, že takýto 

5  Kritériá prijímacích skúšok zverejnili jednotlivé školské výpočtové 
strediská, úplný zoznam je na www.strednaskola.sk 

6 Pozri prílohu 1.
7 Pozri prílohu 5.
8 Pozri prílohu 3.

Som na SPŠ, chcem od 
3.roč. prestúpiť do Česka, 
na školu podobného zame-
rania. Ako to je s češtinou, 
tú ovládam asi tak ako 
každý priemerný Slovák. 
Budem robiť nejaké 
rozdielovky? Môžu byť pri 
prestupe iné problémy?

Tak ako u nás, aj v  iných 
krajinách musí študent pre-
ukázať znalosť jazyka tej kra-
jiny, v ktorej chce študovať. 
O to viac, že český jazyk patrí 
medzi povinné maturitné 
predmety. Z toho vyplýva, že 
asi budete musieť aj absolvo-
vať skúšku z českého jazyka 
a literatúry za 1. a 2.   ročník. 
To isté asi  bude platiť aj 
u tých predmetov, ktoré ste na 
Slovensku nemali, a v Česku 
áno, resp. ak bol v učebných 
osnovách iných predmetov 
veľký rozdiel. Najlepšie je in-
formovať sa vopred u riaditeľa 
školy. Bude to platiť aj obrá-
tene, ak budete chcieť mať na 
Slovensku uznané doklady 
(len z ukončeného štúdia) 
zo SŠ zo zahraničia, budete 
musieť vykonať doplňujúcu 
skúšku z predmetov alebo ich 
častí, ak ste z nich nebol v za-
hraničnej škole klasifikovaný 
a majú priamy vzťah k profilu 
absolventa študijného alebo 
učebného odboru.
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uchádzač stráca možnosť študovať na danej strednej škole a tá 
ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi.

Ak sa na strednej škole stane, že sa nenaplnia všetky miesta žiakov 
do tried prvého ročníka, jej riaditeľ rozhodne o tom, či sa na škole 
vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne. Toto rozhodnutie 
zverejní najneskôr do 31. mája (okrem gymnázií s osemročným štú-
diom). Prijímacia skúška sa koná v druhom úplnom júnovom týždni 
v utorok. V roku 2007 je tento termín stanovený na utorok 12. júna.

Vráťme sa však k rozhodnutiu o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na 
štúdium na strednej škole. V každom takomto dokumente je pouče-
nie o tom, ako sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Tí uchádzači, 
ktorí urobili prijímaciu skúšku úspešne a nedostali sa pre nedosta-
tok miesta alebo tí, ktorí nesúhlasia s postupom školy pri prijíma-
com konaní, majú šancu, že v odvolacom konaní budú prijatí. Pri 
odvolaní je dôležité zvážiť, či je naň opodstatnený dôvod. Voči čomu 
sa možno odvolať? Napríklad, ak ste si boli pozrieť vašu písomnú 
prácu a zistili ste, že máte nesprávne spočítané body, alebo ak otáz-
ky boli nad rámec učebných osnov základnej školy, prípadne ak ško-
la inak pochybila pri príprave, priebehu či vyhodnotení prijímacej 
skúšky. Taktiež je možné odvolať sa vo veci, že ste splnili podmienky 
na prijatie, nedostali ste sa na školu a máte naďalej záujem o prija-
tie. Len tým uchádzačom, ktorí sa z tohto dôvodu odvolali, ponúk-
ne riaditeľ strednej školy v poradí podľa ich výsledkov na prijímacej 
skúške uvoľnené miesta po prípadných iných uchádzačoch, ktorí sa 
na školu nezapísali alebo zápis zrušili.

Písomné odvolanie proti rozhodnutiu môžete podať riaditeľovi 
strednej školy do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ako po-
tom postupuje riaditeľ? Riaditeľ strednej školy môže o odvolaní roz-
hodnúť sám. Preskúma dôvody odvolania a ak zistí, že je pravdou to, 
na čo ste sa odvolali, vydá znovu rozhodnutie o zrušení pôvodného 
rozhodnutia a následne rozhodne inak (tzv. autoremedúra).9

Ak riaditeľ strednej školy nezistil dôvody na zrušenie svojho roz-
hodnutia, postúpi odvolanie na príslušný samosprávny kraj alebo 
krajský školský úrad, t.j. podľa toho, kto je zriaďovateľom prísluš-
nej strednej školy na ktorú sa uchádzač hlási. Samosprávny kraj 

9 Pozri prílohu 4.

Ako mám postupovať, 
ak sa chcem prihlásiť na 
strednú školu, keď som už 
jednu SŠ absolvoval?

Najlepšie by bolo, zistiť si 
najprv na tej SŠ, na ktorú sa 
chcete prihlásiť, či otvárajú 
v danom šk.  roku nejakú 
formu štúdia (pre absol-
ventov iných škôl) prípadne 
v akom odbore resp. či by sa 
dalo študovať podľa indivi-
duálneho plánu. Vo Vašom 
prípade by ste mohli požiadať 
aj o štúdium len niektorých 
predmetov, lebo už jednu SŠ 
máte (ak ste absolvovali SŠ 
s maturitou). Všetko závisí 
od riaditeľa SŠ a podmienok 
a možností SŠ. 

Syn bol prijatý na gym-
názium, chcela by som 
vedieť, o koľko stupňov si 
môže zhoršiť známky na 
koncoročnom vysvedčení.

Ak si stredná škola neurčila 
v kritériách pre prijímanie na 
štúdium podmienku určitého 
prospechu z koncoročného 
vysvedčenia a ani ju neuvie-
dla v rozhodnutí o prijatí na 
štúdium, potom nie je konco-
ročná známka rozhodujúca. 
Na to, aby žiak mohol študo-
vať na SŠ musí však úspešne 
ukončiť 9. ročník ZŠ.
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alebo krajský školský úrad, ako odvolacie orgány v druhom stup-
ni, znova preskúmajú dôvody odvolania. Potom potvrdia alebo ne-
potvrdia rozhodnutie riaditeľa školy a rozhodnú, či riaditeľ vydal 
správne alebo nesprávne rozhodnutie. Ak samosprávny kraj alebo 
krajský školský úrad rozhodnú, že riaditeľ strednej školy vydal ne-
správne rozhodnutie, potom riaditeľ napadnuté rozhodnutie zruší 
a vydá rozhodnutie nové.

Iba uchádzač, ktorý nebol prijatý na žiadnu strednú školu, si 
podáva ďalšiu prihlášku na štúdium na strednú školu, potvrdenú 
základnou školou, ktorú navštevuje. Prihlášku si možno podať na 
tie školy, ktoré konajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne. Takéto 
stredné školy to musia oznámiť najneskôr do 31. mája.
 
Ak uchádzač ani v júnovom termíne prijímacích skúšok nie je pri-
jatý, ohlási sa na samosprávnom kraji alebo na krajskom školskom 
úrade. Ten má k dispozícii zoznam škôl, kde sú ešte neobsadené 
miesta. Z tejto ponuky si uchádzač vyberie školu, v ktorej dokončí 
povinnú školskú dochádzku. 

Zmeniť strednú školu možno počas štúdia prestupom. Rozhoduje 
o ňom riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

ŠPECIÁLNE PRÍPADY PRIJÍMANIA

Prestup na inú školu
Prestup na inú SŠ, na ten istý alebo iný študijný odbor povoľuje ria-
diteľ SŠ, ktorú sa žiak hlási, a to na žiadosť žiaka po vyjadrení zákon-
ného zástupcu. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spô-
sobilosť žiaka na štúdium a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. 
Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ SŠ.

Pravidlá prestupu na inú strednú školu platia aj pre žiakov gymná-
zií s osemročným štúdiom. Ak chcú napríklad prejsť na inú stred-
nú školu, nezúčastňujú sa prijímacích skúšok – jednak preto, že 
sa nezúčastňujú testovania deviatakov Monitor, ktorého výsledky 
sú súčasťou kritérií prijímania na SŠ a tiež preto, že už sú žiakmi 
strednej školy – gymnázia s osemročným štúdiom. 

Riaditeľ SŠ môže rozhodnúť aj to tom, že preradí žiaka na základnú 
školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky. V prípade, že žiak 
nespĺňa požiadavky na neho kladené, môže riaditeľ vydať takéto 

Syn dokončuje teraz prvý 
rok štúdia na gymnáziu 
v Slovinsku. V lete sa však 
vracia sem a chcel by ísť 
študovať na SŠ priemysel-
nú od 1. ročníka. Aké má 
možnosti dostať sa na ňu, 
keď sem príde až po ukon-
čení ročníka v Slovinsku?

Je potrebné, aby dokončil roč-
ník v Slovinsku a získal o tom 
doklad (vysvedčenie). Rodič 
v jeho mene požiada riaditeľa 
vybranej SPŠ o prestup do 
1. ročníka školy. Keďže 
ide o vstup do 1. ročníka, 
nemalo by byť potrebné robiť 
prestupové skúšky. O prijatí 
žiaka rozhoduje riaditeľ SPŠ. 
Ak by riaditeľ SPŠ nesúhlasil 
s prestupom do 1. ročníka, je 
možné podať dodatočne pri-
hlášku na štúdium a požiadať 
dodatočne o náhradný termín 
prijímacích skúšok (ak sa na 
žiaka nevzťahujú kritériá pri-
jatia bez prijímacích skúšok, 
riaditeľ určí náhradný termín 
najneskôr do konca augusta). 
Okrem toho môže žiak požia-
dať o prestup do 2. ročníka 
SPŠ (riaditeľ SPŠ by zrejme 
rozhodol o  prestupových 
skúškach z určitých predme-
tov, keďže by išlo o prestup 
z gymnázia na SPŠ), alebo 
o prestup do 2. roč. niektoré-
ho zo slovenských gymnázií.
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rozhodnutie, voči ktorému sa môžu rodičia v rámci postupu podľa zákona o správnom konaní odvo-
lať. Tomu samozrejme musí predchádzať informovanie rodičov o prospechu dieťaťa zo strany školy.

Prerušenie štúdia 
Žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, môže riaditeľ SŠ povoliť prerušiť štúdium a to až na 
3 roky. K tomu je potrebná žiadosť žiaka (ak je neplnoletý, tak žiadosť podáva zákonný zástupca). Po 
uplynutí času prerušenia štúdia, žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak 
už nebudú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na základe žiadosti žiaka ukončiť prerušenie aj skôr (ak 
je neplnoletý, tak k žiadosti sa vyjadrí zákonný zástupca). 

Zanechanie štúdia
Žiak, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku a chce zanechať štúdium musí to písomne riadite-
ľovi SŠ oznámiť (ak je žiak neplnoletý, tak s vyjadrením zákonného zástupcu).

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku a nezúčastnil sa na vyučovaní najmenej 5 vyučo-
vacích dní a svoju neprítomnosť po písomnej výzve riaditeľa SŠ nezdôvodnil, a do 10 dní od doru-
čenia výzvy nenastúpil do SŠ, bude sa posudzovať tak, akoby zanechal štúdium. Ak neskôr zmení 
názor a bude mať o štúdium záujem, požiada riaditeľa o prijatie do školy do vyššieho ročníka, čo je 
však možné len do 10 rokov od zanechania štúdia (dovtedy sa uznávajú príslušné doklady). 

Prijímanie do vyšších ročníkov SŠ
Uchádzača možno prijať do vyššieho ročníka SŠ, ak už nie je žiakom inej SŠ. Ide napríklad o situá-
ciu, kedy sa žiak vrátil zo štúdia v zahraničí, prípadne zanechal štúdium na strednej škole a neskôr 
má oň znovu záujem na pôvodnej alebo inej škole. K tomu je potrebná písomná žiadosť uchádza-
ča (ak je neplnoletý, tak žiadosť podáva zákonný zástupca). Tu je podmienkou prijatia úspešné 
vykonanie prijímacej skúšky, v ktorej sa preveria znalosti učiva z nižších ročníkov príslušnej SŠ. 
Riaditeľ SŠ určí termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky.

Prijímanie na súkromné školy
Riaditeľ súkromnej strednej školy nie je viazaný vyhláškou o prijímaní na štúdium na stredné ško-
ly. To znamená, že každá súkromná stredná škola si určuje pravidlá prijímania žiakov sama. 

Dorobenie si ZŠ vzdelania
Pre uchádzačov, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie, organizujú ZŠ kurz na doplnenie 
vzdelania poskytovaného základnou školou. Informácie o tom, ktorá základná škola v najbližšom 
okolí tento kurz pre príslušný školský rok otvára, je najlepšie získať u zriaďovateľa základných škôl 
(obec) na odbore školstva, školských úradoch alebo priamo na ZŠ.  

Dorobenie si SŠ vzdelania
Vyhláška o prijímaní na SŠ rieši aj otázku týkajúcu sa prijímania uchádzačov na štúdium popri zamest-
naní a na kombinované štúdium na SŠ a prijímanie na nadstavbové a pomaturitné štúdium. Prihlášku 
na takýto druh štúdia je potrebné podať riaditeľovi SŠ do 31. mája. Uchádzač, ktorý nebol prijatý na 
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štúdium na VŠ do môže podať prihlášku do 31. júla. Prijímacia skúška sa koná v 2 termínoch:
  1. posledný úplný júnový týždeň
  2. posledné 2 úplné augustové týždne
Deň konania skúšky určí riaditeľ. Uchádzačov pozve riaditeľ na prijímacie skúšky najneskôr 10 
dní pred ich termínom. Riaditeľ určí formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky, prípadne overe-
nie špeciálnych schopností a talentu. Určí kritéria na úspešné/neúspešné vykonanie skúšky a aj 
ďalšie podmienky prijatia na štúdium. Podmienky musí zverejniť najneskôr 2 týždne pred prvým 
termínom prijímacích skúšok. Riaditeľ môže aj určiť kritéria na prijatie uchádzačov bez prijímacej 
skúšky.
O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy do 3 dní odo dňa vykonania skúšky, pri tomto rozhodo-
vaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium v zvolenom  odbore. Rozhodnutie o prija-
tí či neprijatí musí riaditeľ SŠ oznámiť bezodkladne uchádzačom.

Pre koho je určené nadstavbové štúdium?
Je to štúdium určené pre uchádzačov, ktorí už získali stredné odborné vzdelanie (teda nemajú ešte 
maturitu) a chcú sa zdokonaliť resp. špecializovať na niektorú technicko-hospodársku činnosť. Nad-
stavbové štúdium organizujú SŠ v študijných odboroch určených pre absolventov, ktorí vykonali zá-
verečnú skúšku alebo záverečnú učňovskú skúšku v učebných odboroch (napr. ak žiak ukončil učeb-
ný odbor na odevnom učilišti, tak na nadstavbové štúdium sa môže prihlásiť na študijný odbor toho 
istého zamerania). Štúdium je spravidla dvojročné a ukončuje sa maturitnou skúškou.

Pre koho je určené pomaturitné štúdium?
Je to štúdium určené pre uchádzačov, ktorí už získali úplné stredné vzdelanie (teda majú už matu-
ritu) a chcú si doplniť alebo prehĺbiť už získané vzdelanie, alebo chcú získať odbornú kvalifikáciu 
štúdiom v inom odbore než v tom, v ktorom už vykonali maturitnú skúšku.

Stredné školy mimo rezortu školstva 
Mimo rezortu školstva poskytujú vzdelanie a vzdelávanie aj školy v rezorte ministerstva vnútra, 
ministerstva obrany, ministerstva spravodlivosti (napr. stredné odborné školy Policajného zboru, 
inštitút vzdelávania Zboru justičnej a väzenskej stráže, ai). Školy, ktoré zriaďujú tieto minister-
stvá sú zamerané predovšetkým na zdokonalenie sa, resp. špecializovanie sa v danej oblasti. Sú 
to školy, na ktoré je možné prihlásiť sa až po ukončení strednej školy s maturitou a v mnohých 
prípadoch až na základe pracovného pomeru v danom rozorte, t.j. po vstupe do štátnej služby.

Prijímanie cudzinca na školy v SR  
Podmienky výchovy a vzdelávania detí cudzincov ustanovuje školský zákon (§ 34a). Kto sú deti 
cudzincov?
1.  Deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným poby-

tom na území SR;
2. Deti azylantov  alebo žiadateľov o udelenie azylu na území SR;
3. Deti zahraničných Slovákov.
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Deťom s takýmto statusom sa poskytuje výchova a vzdelávanie v ZŠ a SŠ za tých istých podmienok 
ako občanom SR. Organizujú sa pre ne základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka, aby 
sa odstránila jazyková bariéra. Plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ sa vzťahuje aj na deti 
cudzincov s dlhodobým alebo trvalým pobytom na území SR.

Podľa platnej legislatívy na stredných školách v SR môžu študovať cudzinci, ak preukážu potrebné 
vedomosti z vyučovacieho jazyka a z ďalších predmetov určených riaditeľom školy. 

Riaditeľ školy môže vo výnimočnom prípade povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok aj cu-
dzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka. Táto možnosť býva často 
povoľovaná je aj pre slovenských uchádzačov na zahraničných školách.

Prijímanie na SŠ v zahraničí
Na štúdium na SŠ v zahraničí sa môžu hlásiť aj žiaci SR. Podmienky prijímania na školy v jed-
notlivých štátoch je potrebné si vopred zistiť. Dôležitou podmienkou je znalosť jazyka príslušnej 
krajiny. Doklady, ktoré vyžadujú školy v zahraničí o ukončení ZŠ, resp. SŠ musia byť spravidla 
preložené do jazyka krajiny a notársky overené. Opačne to platí tiež. Ak žiak má doklad vydaný 
zahraničnou školou, s ktorou bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokla-
dov o vzdelaní sa na účely pokračovania v štúdiu v SR uznáva za rovnocenný bez nostrifikácie. 
Ak to tak nie je, musí absolvent zahraničnej školy požiadať krajský školský úrad príslušný podľa 
miesta pobytu o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. K žiadosti priloží doklad 
o ukončenom vzdelaní preložený do slovenského jazyka, ktorý musí byť overený notárom. Všetky 
aktuálne informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní a o medzinárodných zmluvách a dohodách 
sú na internetovej stránke MŠ SR  www.minedu.sk (medzinárodné zmluvy a dohody; uznávanie 
dokladov o vzdelaní). 

Čo je nostrifikácia dokladov o vzdelaní?
Nostrifikácia je uznanie platnosti dokladu o maturitnej, záverečnej, absolutóriu alebo inej odbor-
nej skúške alebo uznanie platnosti záverečného vysvedčenia vydaného zahraničnou školou v SR. 
Nostrifikovať doklad možno iba o ukončenom vzdelaní a vtedy ak ukončené štúdium je svojím za-
meraním a obsahom rovnaké, porovnateľné alebo príbuzné so základnou školu, študijným alebo 
učebným odborom v SR. 

Môže sa stať, že bude potrebné vykonať aj doplňovaciu skúšku, ktorou sa overujú vedomosti 
a zručnosti absolventa z predmetov alebo ich častí, ak z nich absolvent nebol na zahraničnej škole 
klasifikovaný a majú priamy vzťah k profilu absolventa študijného alebo učebného odboru. V ta-
komto prípade krajský školský úrad určí obsah, termín a školu, v ktorej sa bude konať doplňovacia 
skúška pred skúšobnou komisiou. 

Prijímanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
Na špeciálne stredné školy (delia sa na gymnáziá, SOŠ, SOU) sa vzťahuje vyhláška týkajúca sa pri-
jímania žiakov na štúdium na stredných školách presne tak, ako na bežné stredné školy. Špeciálne 
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stredné školy poskytujú žiakom so ŠVVP10, ktorí sa nemôžu vzdelávať v bežných školách, výchovu 
a vzdelávanie spôsobom primeraným ich postihnutiu alebo intelektovému nadaniu. 

Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné považovať za integrovaného 
žiaka výlučne na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbor-
nej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka. Z toho však nevyplýva povinnosť 
riaditeľovi, že takého žiaka musí prijať.

Kto je integrovaný žiak? Integrovaný žiak je žiak so ŠVVP, ktorý bol prijatý do základnej alebo 
strednej školy, na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poraden-
stva, po poradenským zariadením vykonaných diagnostických vyšetreniach.

Prijímacie skúšky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Riaditeľ školy môže prijať integrovaného žiaka (žiaka so ŠVVP), len ak sú splnené podmienky uve-
dené v školskom zákone:
• má status integrovaného žiaka (žiaka so ŠVVP);
•  rozhodnutiu o prijatí predchádzala písomná žiadosť zákonných zástupcov, písomné vyjadre-

nie zariadenia špeciálonopedagogického poradenstva, dôkladné oboznámenie sa s diagnózou 
a prognózou žiaka, prerokovanie s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať, prerokovanie v peda-
gogickej rade školy a zabezpečenie nevyhnutných materiálno-technických a odborno-personál-
nych podmienok. 

Ak riaditeľ rozhodne o prijatí žiaka, musí mu vytvoriť podmienky na integrované vzdelávanie (napr. 
úpravu triedy a školy, kompenzačné pomôcky apod.) Na prijímanie žiaka so základným vzdelaním 
na štúdium sa vzťahuje taktiež vyhláška MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na SŠ 
v znení neskorších predpisov. 

O prijatí žiaka so zdravotným postihnutím na strednú školu rozhoduje riaditeľ na základe pod-
kladov, ktoré predloží žiak (napr. lekársky posudok) a návrhu tímu odborných pracovníkov, ktorý 
tvoria podľa potreby v individuálnych prípadoch:
• školský špeciálny pedagóg (zamestnanec školy alebo špeciálnopedagogickej poradne)
• učiteľ strednej školy
• majster odborného výcviku
• školský psychológ (resp. psychológ z príslušnej pedagogicko-psychologickej poradne)
• výchovný poradca

10  Základné informácie o špeciálnych školách a integrácii žiakov so ŠVVP uvádza školský zákon. Podrob-
nejšie informácie o výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP uvádza informatívno-metodický materiál pod 
názvom „Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v stredných 
školách, ktorý schválilo MŠ SR 22. júla 2002 pod číslom 2136/02–4 s účinnosťou od 1. septembra 2002, 
a taktiež metodické usmernenie č. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách a v stredných školách.
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• lekár, zdravotná sestra
• rehabilitačná sestra
• logopéd
• zákonný zástupca žiaka

Pracovník školy, zodpovedný za riadenie a koordináciu špeciálnopedagogickej starostlivosti (škol-
ský špeciálny pedagóg, triedny učiteľ) nadviaže kontakt s každým žiakom so zdravotným postih-
nutím, ktorý si podá prihlášku na strednú školu, ako aj s jeho rodičmi. 

Rodičov a žiaka musí stredná škola dopredu informovať o tom, že podmienky prijímacej skúšky 
môžu byť podľa potreby upravené vzhľadom na zdravotné postihnutie žiaka.

Prvé stretnutie, resp. viacero stretnutí sa odporúča realizovať ešte pred prijímacími skúškami s vy-
branými odborníkmi tímu podľa potreby za účelom :
•  dôkladného oboznámenia sa so zdravotným stavom žiaka, jeho doterajšími učebnými výsledka-

mi, v prípade potreby  aj diagnostického vyšetrenia;
• poradenstva pri výbere učebného, alebo študijného odboru;
•  podania informácií o charaktere a  obsahu štúdia vo vybranom učebnom alebo študijnom odbo-

re, možností uplatnenia v praxi, potrebných poznatkov a zručností ako predpokladov úspešného 
zvládnutia prijímacej skúšky;

•  posúdenia vybraného odboru z hľadiska študijnej a technickej náročnosti, zdravotného postih-
nutia žiaka, možnosti alternatívnych riešení;

•  žiakovej návštevy SOU alebo SOŠ , oboznámenia sa s prostredím, prípadných návrhov na úpra-
vu prostredia školy, triedy, dielne ;

• informácie o odporúčanej literatúre k príprave na prijímacie skúšky;
• predbežného stanovenia potrebného rozsahu špeciálnopedagogickej starostlivosti.

Ešte pred prijímacími skúškami v rámci prvých stretnutí so špeciálnym pedagógom, triednym 
učiteľom, prípadne ďalšími členmi odborného tímu, sa odporúča aplikovať orientačný test s cieľom 
posúdiť schopnosti a  zručnosti žiaka, a to v každom prípade, ak postihnutie môže ovplyvniť úro-
veň požadovaných zručností, ktoré si má žiak osvojiť v danom učebnom alebo študijnom odbore. 
Test by mal obsahovať pripravenú škálu manuálnych činností, zručností, ktoré sú potrebné pre 
zvládnutie pracovnej náplne v rámci odborného výcviku a následne pracovného procesu. Pracov-
ný test posúdia členovia odborného tímu. Výsledok prediskutuje riaditeľ alebo ním poverený pra-
covník aj so zákonným zástupcom žiaka a zároveň predloží návrh na vhodný učebný alebo študijný 
odbor, resp. vysvetlí podmienky, za ktorých je predpoklad, že žiak školu úspešne absolvuje. Žiaka 
so zdravotným postihnutím je možno prijať do učebného odboru aj s tým, že nebude vykonávať 
niektoré práce vzhľadom k zdravotnej spôsobilosti (za podmienky, že profil absolventa učebného 
alebo študijného odboru dovoľuje vypustiť niektoré činnosti).
 
Vo všetkých prípadoch je potrebná úzka spolupráca so zákonnými zástupcami žiaka. Vo 
všetkých sporných prípadoch, keď si pracovníci strednej školy nie sú istí v posúdení schopností 
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a zručností žiaka s ohľadom na niektorý učebný alebo študijný odbor, sa odporúčajú konzultácie 
s odborníkmi špecializovaných pracovísk:
• špeciálnopedagogická poradňa, prípadne detské integračné centrum
• pedagogicko-psychologická poradňa
•  špeciálne stredné školy (gymnázium, SOU, SOŠ pre telesne, sluchovo a zrakovo postihnutú mládež)
• Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 
• Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

Adresár zariadení špeciálnopedagogického poradenstva nájdete na internetovej adrese Štátneho 
pedagogického ústavu  www.statpedu.sk   (časť pedagogická dokumentácia – špeciálno pedago-
gické poradenstvo).

Odporúčania k vytvoreniu podmienok realizácie prijímacej skúšky 
s ohľadom na zdravotné postihnutie žiaka
 
Vzhľadom na typ a stupeň zdravotného postihnutia žiaka sa odporúča v jednotlivých prípadoch 
modifikovať podmienky prijímacej skúšky po technickej stránke tak, aby bolo žiakovi umožnené 
preukázať reálnu úroveň vedomostí a zručností. Cieľom je zabezpečiť, aby žiak so zdravotným 
postihnutím nebol v porovnaní so svojimi nepostihnutými rovesníkmi diskriminovaný.  Naopak, 
zámerom modifikácie podmienok prijímacej skúšky rozhodne nie je zvýhodnenie žiaka so zdra-
votným postihnutím oproti nepostihnutým žiakom. Úprava technickej stránky prijímacej skúšky 
sa realizuje individuálne, v potrebnej miere, na základe poznania zdravotného stavu a po posúdení 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka odbornými pracovníkmi. Podľa typu a stupňa 
zdravotného postihnutia je možné robiť nasledovné úpravy:

Žiak s telesným postihnutím
-  Predĺžiť čas na vypracovanie zadanej úlohy alebo testu (nehodnotiť rýchlosť v písaní, ale preuká-

zané vedomosti);
-  ak je súčasťou skúšky diktát, umožniť žiakovi ho písať formou doplňovania do už predtlačeného textu;
- zabezpečiť pomoc asistenta (nezávislá osoba) na prácu s textom;
- v prípade práce s asistentom zabezpečiť samostatnú miestnosť;
- rozložiť skúšku na viac dní (skúšku z teoretických vedomostí a skúšku z praktických zručností).
Žiak so sluchovým postihnutím
- Nahradiť ústnu skúšku písomnou;
- zabezpečiť tlmočníka do posunkovej reči;
- nahradiť skupinovú/hromadnú skúšku individuálnou;
- jasne a jednoznačne formulovať otázky/úlohy;
- presvedčiť sa, že žiak otázkam porozumel;
- uprednostniť písomné zadanie úloh;
- uprednostniť písomné odpovede;
- predĺžiť čas na vypracovanie zadanej úlohy alebo testu;
- vynechať diktát.
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Žiak so zrakovým postihnutím
-  Zabezpečiť vhodný formát zadania (zväčšené písmo, bodové písmo, elektronická forma, zvuková 

forma);
-  jasne a jednoznačne formulovať otázky/úlohy (členenie do odstavcov, začiatok textu od ľavého 

kraja);
- presvedčiť sa, že žiak otázkam porozumel;
- zabezpečiť samostatnú miestnosť;
- zabezpečiť pomoc asistenta na prácu s textom.;
-  predĺžiť čas na vypracovanie zadanej úlohy (nehodnotiť rýchlosť v písaní, ale preukázané vedo-

mosti).Umožniť používať špeciálne technické vybavenie;
- rozložiť skúšku na viac dní (skúšku z teoretických vedomostí a skúšku z praktických zručností).
Žiak so špecifickou poruchou učenia
-  Nahradiť písomnú skúšku  takou formou skúšky, ktorá by neskresľovala jeho vedomosti a zruč-

nosti (napr. vynechať diktát, v prípade, že sa nedohovorí ústna forma, použiť na preskúšanie ve-
domostí test);

-  v prípade nutnosti  skúšky textovou formou, prečítať žiakovi zadanie a presvedčiť sa, či pochopil 
otázku;

- predĺžiť čas na vypracovanie písomnej časti skúšky;
- pri prijímacích skúškach umožniť používať kompenzačné pomôcky.

Použité zdroje:

Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a strených škôl (školský zákon) v znení neskorších 
predpisov

Vyhláška Ministerstva školstva SR 145/1996 Z. z. z 10. apríla 1996 o prijímaní na štúdium na 
stredných školách v znení neskorších zmien.

Vyhláška MŠ MaŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.           
Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2006/2007 určené Mi-

nisterstvom školstva SR.
Metodické usmernenie č. 2380/2000 z 27. decembra 2000 k postupu pri prijímaní na štúdium na 

stredné školy v rámci správneho konania. 
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                        Príloha 1: Rozhodnutie o prijatí žiaka 
Vzor

________________________________________________________________________

(Názov školy, adresa)  
................................................................................................................................................ 

�íslo ...............................                                                                         de�, mesiac 200.... 

R O Z H O D N U T I E 

Riadite� (názov školy) ................................................................................................... ako príslušný orgán 
pod�a § 5 ods. 4 písm. a) NR SR �. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe výsledkov prijímacieho konania pod�a § 6 a 7 ods. 1 
až 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky �. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na 
stredných školách v znení neskorších predpisov a pod�a § 46 a 47 zákon �. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení zákona �. 215/2002 Z. z. 

p r i j í m a 

žiaka (žia�ku)                   (meno a priezvisko) 
..............................................................................................................................................……………...
narodený (á) (dátum a miesto) …………................................................................................................... 
bytom …………….................................................................................................... PS� ........................ , 
na .........................štúdium v študijnom odbore/u�ebnom odbore ……………...........................................
na                                     (názov školy a adresa ) 
.................................................................................................................................................. 
v školskom roku 200......./200......., 

za predpokladu, že  ú s p e š n e    u k o n � í    d e v i a t y   r o � n í k   základnej školy  
(neuvádza sa u uchádza�a, ktorý dov�šil 18 rokov veku)  a  je z a p í s a n ý do 1. ro�níka strednej školy. 

Zápis prijatých uchádza�ov na štúdium na strednej škole sa uskuto�ní d�a ............................ 200....... o 
....................... hod. v miestnosti �. ................. (názov školy a adresa) 
.................................................................................................................................................. 

Záujem o štúdium na strednej škole uchádza� alebo jeho zákonný zástupca písomne potvrdzuje na zápise 
na štúdium na strednej škole. 

Neú�as� na zápise na štúdium na strednej škole sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo 
strany uchádza�a, na základe tohto sa za�ne správne konanie o zrušenie rozhodnutia o prijatí na štúdium  
na strednej škole v súlade s § 7 ods. 3 citovanej vyhlášky. 

Príloha 1: Rozhodnutie o prijatí žiaka
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O D Ô V O D N E N I E 

Správny  orgán (riadite� strednej školy) uvedie, ktoré skuto�nosti boli podkladom pre rozhodnutie (splnenie 
predpokladov prijímacieho konania, ú�as� na zápise, at�.), akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov 
(napr. zhodnotenie prospechu, plnenie kritérií prijímacích skúšok a pod.) a pri použití právnych predpisov, na 
základe ktorých rozhodoval (uvies� odkazy na právne predpisy na základe, ktorých rozhodol- napr. zákon 
NR SR �. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon �. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky �. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných 
školách v znení neskorších predpisov. 

Pou�enie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvola� do 15 dní odo d�a doru�enia rozhodnutia na Krajskom školskom 
úrade (alebo sa uvedie na Samosprávnom kraji) v ...........................................prostredníctvom riadite�a
(názov školy) .............................................................…..  

                          Okrúhla pe�iatka školy                  Riadite� školy 
                           (meno, priezvisko, podpis) 

Rozhodnutie dostanú: 
1. Uchádza�, ktorý dov�šil 18 rokov veku 
2. Zákonný zástupca žiaka 
3. Základná škola 
4. K spisu 
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Príloha 2: zápis 

Vzor
________________________________________________________________________

(Názov školy, adresa) 

POTVRDENIE

O VYKONANÍ  ZÁPISU NA STREDNÚ  ŠKOLU 

Na základe § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky �. 145/1996 Z. z. o prijímaní na 
štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov, bol zapísaný (žiak) uchádza� (meno, 
priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska), ktorý bol prijatý na štúdium na strednej škole (názov školy) 
v študijnom (u�ebnom) odbore v školskom roku 2006/2007 rozhodnutím riadite�a strednej školy zo d�a
............. �. ............. 

Toto potvrdenie sa vydáva v dvoch vyhotoveniach. Po podpísaní jedno vyhotovenie dostáva zákonný 
zástupca žiaka a druhé vyhotovenie zostáva na príslušnej strednej škole.  

V  (miesto a dátum) ..................... 

     Pe�iatka školy                        Riadite� školy 
                              (meno, priezvisko a podpis) 

.......................................... 
podpis uchádza�a alebo 
zákonného zástupcu žiaka 

Príloha 2: Zápis
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Príloha 3: Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia  
Vzor

________________________________________________________________________

(Názov školy, adresa) 
................................................................................................................................................

�íslo ...............................       de�, mesiac 200...... 

R O Z H O D N U T I E 

D�a ................ Vám bolo doru�ené rozhodnutie �íslo ................. zo d�a ................... vydané pod�a § 46 a 47 
zákona �. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona �. 215/2002 Z. z. a pod�a § 6 a 
7 ods.1 až 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky �. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na 
stredných školách v znení neskorších predpisov o prijatí (meno žiaka) .................... v študijnom odbore. 

Na základe toho, že ste sa nezú�astnili zápisu prijatých uchádza�ov pod�a § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky �. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení 
neskorších predpisov v ur�enom termíne a ani ste nepredložili žiadne doklady, ktoré by ospravedlnili Vašu 
neú�as� na zápise prijatých uchádza�ov na štúdium na strednej škole, ako príslušný orgán pod�a § 2 ods. 1 
písm. a) zákona NR SR �. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

z r u š u j e m 

rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednej škole ................................................................... žiaka 
(žia�ky)......................... (meno a priezvisko) .................................................................  vydaného pod
�íslom.........................zo d�a .................. 

O D Ô V O D N E N I E 

(Treba odôvodni� výrok rozhodnutia.) 

Pou�enie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvola� do 15 dní odo d�a doru�enia rozhodnutia na Krajskom školskom 
úrade (alebo sa uvedie na Samosprávnom kraji) v ....................................prostredníctvom riadite�a (názov 
školy) ......................................................................... 

                  Okrúhla pe�iatka školy               Riadite� školy 
                      (meno,  priezvisko, podpis) 

Rozhodnutie dostanú:
1. Uchádza�, ktorý dov�šil 18 rokov veku 
2. Zákonný zástupca žiaka 
3. Základná škola 
4. K spisu                             

Príloha 3: Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia
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Príloha 4: Autoremedúra                     
Vzor 

(Názov školy, adresa)  
................................................................................................................................................      

�íslo ...............................                                                                      de�, mesiac 200.... 

R O Z H O D N U T I E 

Riadite� (názov školy) .............................................................................v ............................. pod�a § 57 ods. 1 
zákona �. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v y h o v u j e  odvolaniu (meno, priezvisko, adresa bydliska) 
zákonného zástupcu žiaka proti  rozhodnutiu zo d�a .................. �. ..............., ktorým sa neprijal žiak na 
štúdium na strednej škole. Toto rozhodnutie mením a žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa 
bydliska)

 p r i j í m a m 

na štúdium na strednej škole  (vypísa� presný názov školy) v študijnom odbore (u�ebnom) 
odbore................................................v školskom roku 200.../200.., za predpokladu, že úspešne ukon�í
deviaty ro�ník základnej školy a je zapísaný do prvého ro�níka strednej školy. Zápis sa uskuto�ní d�a
...................... o ........ hod. v miestnosti �. .....(vrátane adresy školy)......................................................

O D Ô V O D N E N I E 

V �ase vydania napadnutého rozhodnutia sa uvo�nilo jedno miesto (opísa� z akého dôvodu – ak sa 
nechávalo miesto, ktoré bolo treba prija� rozhodnutím v správnom konaní; žiaci, ktorí mali vyšší po�et bodov 
v prijímacom konaní sa z rôznych dôvodov na štúdium nezapísali a pod.). Preskúmaním odvolania sa zistilo, 
že spomedzi prihlásených žiakov najlepšie vyhovuje požiadavkám pre prijatie do prvého ro�níka strednej 
školy v študijnom (u�ebnom)odbore v školskom roku 200../200.. .  

Pou�enie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvola� do 15 dní odo d�a doru�enia rozhodnutia na Samosprávnom 
kraji (alebo sa uvedie na Krajskom školskom úrade) v ..................................................prostredníctvom 
riadite�a (názov školy) ............................................................ 

Okrúhla pe�iatka školy               Riadite� školy 
                              (meno, priezvisko a podpis) 

Rozhodnutie dostanú: 
1. Uchádza�, ktorý dov�šil 18 rokov veku 
2. Zákonný zástupca žiaka 
3. Základná škola 
4. K spisu 

Príloha 4: Autoremedúra
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Príloha 5: Zápisný lístok                     
Vzor 

Základná škola ..................................................................................................................................... 

                                                        Zápisný lístok                                              �íslo : 
na štúdium na strednej škole 

Meno a priezvisko žiaka (žia�ky)......................................................................................................... 
Dátum narodenia žiaka (žia�ky)..................................rodné �íslo........................................................ 
Adresa trvalého bydliska žiaka (žia�ky)............................................................................................... 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka (žia�ky)........................................................................ 

1.  Zapisujem uvedeného žiaka  (žia�ku) do prvého ro�níka strednej školy 

.............................................................................................................................................. 
kód a názov  študijného (u�ebného) odboru............................................................................................. 
na školský rok ................................... 
Dátum
Podpis zákonného zástupcu                                   Odtla�ok pe�iatky a podpis riadite�a strednej školy  

      ...................................................................................................................................................................................

      Zápis zrušený d�a.............................                      Odtla�ok pe�iatky a podpis riadite�a strednej školy 

Podpis zákonného zástupcu  

2.  Zapisujem uvedeného žiaka  (žia�ku) do prvého ro�níka strednej školy 
      
       ......................................................................................................................................... 

kód a názov  študijného (u�ebného) odboru............................................................................................ 
na školský rok ................................... 
Dátum
Podpis zákonného zástupcu                                   Odtla�ok pe�iatky a podpis riadite�a strednej školy 

       ..................................................................................................................................................................................

      Zápis zrušený d�a ............................                      Odtla�ok pe�iatky a podpis riadite�a strednej školy 

Podpis zákonného zástupcu  

3.  Zapisujem uvedeného žiaka  (žia�ku) do prvého ro�níka strednej školy 

.............................................................................................................................................. 
kód a názov  študijného (u�ebného) odboru.............................................................................................. 
na školský rok ................................... 
Dátum
Podpis zákonného zástupcu                                    Odtla�ok pe�iatky a podpis riadite�a strednej školy 

       ..................................................................................................................................................................................

      Zápis zrušený d�a    ............................                    Odtla�ok pe�iatky a podpis riadite�a strednej školy 

Podpis zákonného zástupcu  

Dátum                                                                                     Odtla�ok pe�iatky a podpis riadite�a základnej školy  

Príloha 5: Zápisný lístok
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