
Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy 
 

Usmernenie pre rodičov žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ 
 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu vedenie ZŠ  rozhodlo, že prihlášky na stredné 

školy budú zákonní zástupcovia žiakov podávať elektronicky. 

V ojedinelých prípadoch bude možné podať aj prihlášku v tlačenej  podobe a to v prípade, že 

niektorá stredná škola ešte neuviedla do svojho školského informačného systému všetky svoje 

študijné a učebné odbory.  

V tom prípade kontaktujte výchovnú poradkyňu, ktorá Vám prihlášku vypíše. 

Vypísanú, prihlášku (a podpísanú rodičom) musí potom zákonný zástupca žiaka doručiť 

riaditeľovi základnej školy do 8. apríla 2021. 

  

Elektronická prihláška 

Zákonný zástupca žiaka zašle elektronickú prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021 

Súčasť prihlášky tvoria aj prílohy, ktoré je potrebné pripojiť (napríklad diplomy, výsledkové 

listiny...). Potrebné je  riadiť sa kritériami strednej školy, pretože každá škola má svoje 

požiadavky na uchádzačov o štúdium. Niektoré školy vyžadujú potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti, resp. osvedčenie. 

 

Zoznam odborov u ktorých sa vyžaduje potvrdenie o  zdravotnej spôsobilosti žiaka 

študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022 

-2275 H hutník 

-2433 H obrábač kovov 

-3661 H murár 

-3663 H tesár 

-3684 H strechár 

-3762 H železničiar 

-4575 H mechanizátor lesnej výroby 

-5371 H sanitár 

 -Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách 

-8227 Q tanec 

-9245 M ochrana osôb a majetku 

Potvrdenie, resp. „osvedčenie“o zdravotnej spôsobilosti vyžaduje aj Stredná odborná škola 

pedagogická. 

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 

2021 do 14. mája 2021: 

• do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu, 

• do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu, 

• do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a 

• do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru. 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa 

uskutočnia 

 



• 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.  

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

vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční 

• v prvom 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. 

Prijatie a neprijatie žiaka na strednú školu 

Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 

2021.  

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému 

žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. 

 

Nastúpenie / nenastúpenie žiaka na strednú školu 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení 

žiaka na štúdium na strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 

Testovanie 9 

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

uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov 

matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím 

jazykom maďarským 

 

 

 

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom 

SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

V Prešove, 15. 3. 2021                                                      PaedDr. G. Pittneroá, PhD. 

 

 



 


