
Prijímanie na stredné školy     školský rok 2019/2020 

 

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 18. februára 2020 

 
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 1.2.2020. 

 

 na ostatné študijné a učebné odbory :   do 8. apríla 2020 

 
Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na netalentové odbory do 31.3.2020 
 
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! 
 

     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ:     20. novembra  2019 
  

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ:     1. a 2. apríla 2020 
 
 
Konanie prijímacích skúšok  
 

 talentovky:  15.3. - 30.4.2020 
 

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 11.5.2020 

1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 14.5.2020 

 
 
2.kolo prijímacích skúšok: do 6.júna 2020  zverejnia  stredné školy  
 
Odvolanie - proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie 
 
V prípade záujmu o vzdelávanie v duálnom systéme na SŠ/ v odboroch , v ktorých daná SŠ 
ponúka študovať duálne na SŠ / 
 

- zákonný zástupca podáva prihlášku – priamo firme , ktorá spolupracuje s danou SŠ  
     - info má SŠ na svojej stránke / prihlášku nájdete priamo na stránke školy, alebo danej firmy/   
       termín : február!! 

 
Firma uskutoční pohovor so žiakmi , ktorý majú záujem študovať v duáli .  
V prípade, že Vám daná firma vystaví potvrdenie o prijatí prosím doručiť toto potvrdenie výchovnému 
poradcovi. 
 Potvrdenie sa prikladá k prihláške a odosiela sa spolu s prihláškou na SŠ. 


