
 
 

 
 

Chystáte sa na strednú školu? 
 Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine stredných škôl zo slovenského 
jazyka, literatúry a matematiky. Na odborných školách môžu podľa zamerania 
overovať vedomosti aj s iných predmetov ( napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie 
jazyky ). Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR každoročne pripravuje 
zoznam profilujúcich predmetov pre jednotlivé typy škôl.  

Do 20. februára 2017 treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa 
vyžaduje talentová skúška.  
 Ak sa žiak hlási na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností alebo 
nadania ( talentové skúšky ) a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve 
prihlášky na bežné SŠ. 

Do 10. apríla  2017 je určený termín podania prihlášky na bežné SŠ. 
 Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné 
školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. 
 
 Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy podáva prihlášku priamo na 
strednú školu v uvedených termínoch. 
 
 Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je 
úspešným riešiteľom predmetovej olympiády, alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí 
s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a zohľadní tiež výsledky dosiahnuté 
v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ. 
 Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa 
konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý 
v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá 
prijíma v druhom kole. 
 
 Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných žiakov na 
jednotlivé stredné školy a kritériá prijímania nájdete na stránke Školských 

výpočtových stredísk. Odkaz na stránku je http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx.  
Termíny prijímacích skúšok: 

 25. marec až 15. apríl 2017 – overovanie športových, talentových alebo iných 
špeciálnych schopností uchádzača, konkrétny termín skúšok si určí každá 
škola 

 9. máj 2017 (utorok) – prvý termín, z organizačných dôvodov sa môže 
skúška skončiť v stredu 10. mája 

 11. máj 2017 (štvrtok) – druhý termín, z organizačných dôvodov sa môže 
skúška skončiť v piatok 12. mája 

 6. jún 2017 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ 
o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok  

 20. jún 2017 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov, z organizačných 
dôvodov sa môže skúška skončiť v stredu 21. júna 

Podľa: https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/prijimacie_konanie_a_zapisy 
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