
INFORMÁCIE  K STREDNÝM ŠKOLÁM 

 

 Pre záujemcov o štúdium na strednej škole MŠVVaŠ SR zverejňuje informácie 

o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na 

www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo- Výchova a vzdelávanie v stredných 

školách 

  Detailnejšie analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú dostupné na 

webovom sídle CVTI SR v časti „regionálne školstvo“. Problematika nezamestnanosti 

je analyzovaná na viacerých úrovniach, od agregovanej úrovne druhu školy, regiónu 

až po jednotlivé školy a odbory  vzdelávania.    

!!  DDÔÔLLEEŽŽIITTÉÉ  TTEERRMMÍÍNNYY!!    

Prihlášky: 

Každý žiak deviateho ročníka si môže maximálne podať : 

 2 prihlášky na stredné školy s talentovou skúškou+ bilingválne gymnáziá 

Termín podania prihlášky: 20. 3. 

 2 prihlášky na stredné školy bez talentovej skúšky vrátane 8-ročných gymnázií 

 Termín podania prihlášky: 20. 3. 

 

 

 overenie športového výkonu- prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ: 21.3.-14.4.2023 

 Testovanie 9-2023: 22.3. 2023 

 Testovanie 9-2023: 4.4. 2023   náhradný termín 

 1. kolo 1.termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné 

športové školy (2. fáza): 28.4.-3.5.2023 

 1.kolo 1.termín (vrátane osemročných gymnázií): 4.5.-5.5.2023 

 1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 9.5.-

10.5.2022 

 1.kolo 2.termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné 

športové školy (2.fáza): 11.5.-15.5.2023 

 od 16.5. odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory) 

 od 16.5. zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola prijímacieho 

konania pre všetky školy SR na webe svs.edu.sk/miesta 

 odvolacie konanie po 1. kole (aj talentové odbory): od 16.5.2023 

 zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania: 19.5.2023 

 19.5. zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

 2. kolo prijímacieho konania : 20.6.- 21.6.2023      

http://www.minedu.sk/


 21.6.2021-  2.kolo prijímacích skúšok  

 

Do definitívneho podania prihlášky na strednú školu, ktorú vám vyplní a odovzdá výchovná 

poradkyňa školy, niekoľkokrát prebehne zber údajov žiakov. Na základe  tohto zberu sa 

vyhodnotí predbežný záujem žiakov na jednotlivé stredné školy. Tieto zbery majú síce 

informačný charakter, ale sú pre stredné školy  informáciou, na základe ktorej vyhodnocujú 

záujem a pripravujú kritéria na prijatie. Preto je veľmi dôležité s deťmi hovoriť o školách, 

nenechať si to na poslednú chvíľu a deti usmerniť. Je to pre nich prvé ťažké a veľmi dôležité 

rozhodnutie. 

AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU?  

Podať prihlášku na stredné školy je možné dvoma spôsobmi: 

- cez systém eŠkola 

- papierovou formou  

Presný postup podávania prihlášok nájdete tu: 

- https://zscachtice.edulife.sk/sites/zscachtice/files/documents/school/2022-

02/Usmernenie%20k%20prij%C3%ADmaciemu%20konaniu%20na%20stredn%C3%

A9%20%C5%A1koly.pdf  

- https://zscachtice.edulife.sk/sites/zscachtice/files/documents/school/2022-

02/Pod%C3%A1vanie_prihl%C3%A1%C5%A1ok_%C5%A1k.r.2021-22.pdf  

KRITÉRIÁ PRIJATIA:  

- výsledky Testovania 9 

-  výsledky prijímacieho konania 

- koncoročné známky 6.-8.ročník a polročné v 9.ročníku ( pri bilingválnych gymnáziách- 5-8)

                 (8-ročné gymnáziá- 2.-5.ročník) 

- účasť a úspešnosť na predmetových olympiádach a súťažiach  

 

https://zscachtice.edulife.sk/sites/zscachtice/files/documents/school/2022-02/Usmernenie%20k%20prij%C3%ADmaciemu%20konaniu%20na%20stredn%C3%A9%20%C5%A1koly.pdf
https://zscachtice.edulife.sk/sites/zscachtice/files/documents/school/2022-02/Usmernenie%20k%20prij%C3%ADmaciemu%20konaniu%20na%20stredn%C3%A9%20%C5%A1koly.pdf
https://zscachtice.edulife.sk/sites/zscachtice/files/documents/school/2022-02/Usmernenie%20k%20prij%C3%ADmaciemu%20konaniu%20na%20stredn%C3%A9%20%C5%A1koly.pdf
https://zscachtice.edulife.sk/sites/zscachtice/files/documents/school/2022-02/Pod%C3%A1vanie_prihl%C3%A1%C5%A1ok_%C5%A1k.r.2021-22.pdf
https://zscachtice.edulife.sk/sites/zscachtice/files/documents/school/2022-02/Pod%C3%A1vanie_prihl%C3%A1%C5%A1ok_%C5%A1k.r.2021-22.pdf


 

PRIJÍMACIE KONANIE:  

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len žiaci, ktorí : 

- dosiahli na Testovaní 9 90 a viac percent z oboch predmetov- pre prijatie na 

gymnáziá 

- alebo dosiahli na Testovaní 9 80 a viac percent z oboch predmetov- pre prijatie 

na SOŠ 

Bez prijímacej skúšky môžu byť ďalej prijatí aj žiaci do: 

- dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole 

(nižšie stredné odborné vzdelanie), 

- najmenej trojročného najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou(stredné 

odborné vzdelanie) 

(viď. § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona). 

 

ČO AK SA ŽIAK NEDOSTAL V PRVOM PRIJÍMACOM KOLE ANI NA JEDNU 

ŠKOLU?:  

Ak nebol žiak prijatý v 1.kole, je možné do 5 dní podať odvolanie. Ak odvolanie nie je 

úspešné, v tom prípade, ak sa žiak nedostal v prvom prijímacom kole ani na jednu školu, má 

možnosť podať si ešte jednu prihlášku na školu, ktorá vyhlási 2. kolo prijímacích skúšok. 

Táto prihláška sa podáva až po ukončení 1. kola a rieši sa v súčinnosti so základnou školou – 

výchovnou poradkyňou a príslušnou strednou školou. 


