
Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v 

stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

 Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a 

prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

  Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve 

prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej 

škole 

  Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do 

ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie 

o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1 

  Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na 

vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

  Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie na príslušnú strednú 

školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

  Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný 

zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s 

prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy 

je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné. 

  Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania.  

 Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní 

rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

  Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne 

určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.  

 Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške 

na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

 


