
USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024. 

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá 

upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024. 

Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2022/2023. 

a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie 

v poradí podľa záujmu - najviac dva netalentové odbory, - najviac dva talentové 

odbory. Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných 

škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí 

na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.  

b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy. 

c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom 

sídle ministerstva školstva, https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-

skusokpre-skolsky-rok-20232024-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-

podlavysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20232024/. a webe ZŠ 

s MŠ Golianovo 

d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, 

na  ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2023 pre všetky odbory vzdelávania 

(talentové odbory aj netalentové odbory).  

e) Prihlášku možno podať - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) 

bez podpisu, alebo - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 

2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). ZŠ s MŠ Golianovo rozhodlo 

o podávaní elektronickej prihlášky. 

Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:  

a) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený 

študijný odbor alebo učebný odbor  predkladá len uchádzač o štúdium v tých 

študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva 

zverejní do 31. januára 2023.  

b) Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a 

prevencie nie staršia ako dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

c) Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné 

lekárstvo, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie 

v strednej športovej škole. 

d) Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o 

duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku 

na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné 

vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 

e) Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v 

predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha), predkladá len 

uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo 

súťaži. 

f) Podpisy zákonných zástupcov žiaka a čestné vyhlásenie zákonného 

zástupcu žiaka. 



Usmerňovanie a koordinácia podávania prihlášky zákonným zástupcom zo 

strany základnej školy Golianovo 

Výchovný poradca základnej školy: 

a) Najneskôr do 17. februára 2023 informuje zákonných zástupcov o forme 

podávania prihlášky a spôsobe jej vypĺňania. Termínoch prijímacieho konania na 

SŠ. Rodičia 9.roč. boli informovaní o podávaní prihlášok a termínoch prijatia 

žiakov na SŠ na triednom rodičovskom združení dňa: 16.01.2023 

b) Poskytne žiakom, pre ktorých je to relevantné, vzor potvrdenia o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov tak, aby toto potvrdenie od lekára, ako aj 

ďalšie požadované prílohy získali najneskôr do 28. februára 2023.  

Výchovný poradca, informatik, triedny učiteľ: 

c) Pomáhajú zákonným zástupcom  pri vyplnení elektronickej prihlášky na ZŠ s MŠ 

Golianovo v počítačovej učebni dňa 6. marca v čase od 7:30 do 10:00 a od 15:00 

do 17:00 prípadne 7. marca 2023 v čase od 14:00 do 16:00. (podľa rozpisu – 

termín upresníme vo februári 2023). Priebežne usmerňujú proces podávania 

prihlášok a koordinujú potvrdzovanie prihlášok riaditeľom základnej školy, pričom 

kontrolujú úplnosť (vrátane požadovaných príloh) jej vyplnenia. 

 

Prijímacie skúšky  

a) Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole 

a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých 

odboroch vzdelávania stredných škôl do 30. novembra 2022. (www.svs.edu.sk) 

b) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní 

pred termínom ich konania. 

c) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania dňa 19. mája 2023 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie 

o prijatí.  

d) Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej 

škole prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia Vám prepošle výchovný poradca. 

Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú 

platnosť.  

e) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí 

odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 


