USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje
priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022.
Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa žiak hlási,
je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory – vrátane
osemročných gymnázií) okrem stredných športových škôl, kde je nutné prihlášku zaslať v čo
najskoršom termíne z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022
do 14. apríla 2022.

V školskom roku 2021/2022 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA vypĺňa iba jednu prihlášku na vzdelávanie, na
ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:
•

najviac dva netalentové odbory ( 2 školy, kde sa nerobia "talentovky"),

•

najviac dva talentové odbory (2 školy s "talentovkami").

Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov SŠ, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť
rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Prihlášku zákonný zástupca môže podať:
- elektronicky (zadáva sa cez EduPage) bez podpisu alebo
- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných
zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia
dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi
školy písomné vyhlásenie.
Pri elektronickom zadávaní prihlášky cez EduPage budú niektoré údaje predvyplnené z databázy
školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca. Vyplnenú
prihlášku odošle prostredníctvom EduPage najneskôr do 7. marca 2022 základnej škole na potvrdenie
hodnotenia a potvrdí podanie prihlášky.
Riaditeľ ZŠ po skontrolovaní všetkých elektronických prihlášok potvrdí pravdivosť vyplnených
údajov elektronickým podpisom. Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom ZŠ
a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám,
ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške do 20. marca 2022.
Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom ZŠ cez
školský informačný systém.

Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
• Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo
učebný odbor:
a) predkladá len uchádzač o štúdium v týchto študijných alebo učebných odboroch:
link:https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych- odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-savyzaduje-zdravotna-sposobilost/.

• Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako
dva roky:
a) predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

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

• Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo:
a) predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

• Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti:
a) predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

• Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený
odbor vzdelávania:
a) predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

• Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané
zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní:
a) predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo
učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania.

• Kópie vysvedčení:
a) predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený
slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie

je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka
uvedené na prihláške.

• Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde
alebo súťaži (nepovinná príloha):
a) predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo
súťaži.

Prijímacie skúšky
Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.
Ak riaditeľ SŠ zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky
na základe výsledkov externého testovania, uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej
skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu
skúšku.
Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa
18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet
miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť
a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej
skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.
Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie
na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou tohto usmernenia. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory
vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote
do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 06.04.2022, náhradný
termín je stanovený na 21.04.2022.

Najčastejšie kladené otázky
Musí zákonný zástupca zasielať potvrdenie o nenastúpení na štúdium na školy, na ktoré bol prijatý
a nechce na tieto školy nastúpiť ?
Áno. Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium na všetky
stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý a nechce na týchto školách nastúpiť na štúdium.
V prípade, že si zákonný zástupca nesplní túto povinnosť a nezašle včas a riadne podané potvrdenie
o nenastúpení na štúdium na príslušnej strednej škole, rozhodnutie o prijatí žiaka na príslušnú strednú
školu stráca platnosť.

Je záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium aj v prípade, že žiak zároveň podal odvolanie
voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium na inej škole?
Áno a v prípade prijatia na odvolanie ho musí zákonný zástupca zrušiť. Zákonný zástupca sa môže proti
rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia. V prípade, že zákonný zástupca do 23. mája 2022 už potvrdil nastúpenie na štúdium
na odbor vzdelávania, do ktorého bol prijatý a odvolanie voči neprijatiu do odboru vzdelávania
na inej škole podal až po 23. 5. 2022 a tomuto odvolaniu bude vyhovené (t. j. uchádzač bude na túto
školu prijatý na základe odvolania), tento uchádzač bezodkladne oznámi riaditeľovi strednej školy,
na ktorej pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium do odboru vzdelávania, zrušenie tohto
potvrdenia.
Musia potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium podpísať obaja zákonní zástupcovia?
Áno. V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov uvedených v prihláške, podpisujú potvrdenie o
nastúpení/nenastúpení na štúdium obaja.
Dôležité termíny

Do 7. 3. 2022 : odošle zákonný zástupca cez EduPage vyplnenú prihlášku spolu s povinnými
prílohami základnej škole na potvrdenie hodnotenia. Tento dátum platí i pre printové formy
prihlášok.
Do 20. 3. 2022 : doručenie prihlášky na všetky odbory štúdia riaditeľovi strednej školy cez
školský informačný systém (pre všetky odbory aj osemročné gymnáziá)

Pri podávaní elektronickej prihlášky je potrebné uviesť e-mail aspoň na jedného
zákonného zástupcu, na ktorý bude doručené potvrdenie o doručení prihlášky.

Termíny konania prijímacích skúšok

Talentové odbory ( bilingválne gymnáziá a bilingválne obchodné akadémie, umelecké
školy, stredné pedagogické školy, konzervatóriá)
1. termín

4., 5. alebo 6. mája 2022

2. termín

11., 12. alebo 13. mája 2022

Stredné športové školy: od 21. 3. 2022 do 14. 4. 2022
Všetky stredné školy – vrátane osemročných gymnázií ( gymnáziá, OA, HA, všetky
priemyslovky, stredné odborné školy)
1. termín

2. alebo 3. mája 2022

2. termín

9. alebo 10. mája 2022

Prílohy

Usmernenie MŠVVaŠ k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok
2021/2022, kde nájdete informácie a prílohy k prijímaciemu konaniu na
stredné školy:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok20222023/

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy:
https://www.minedu.sk/data/att/21703.pdf

