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Vec
Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 201312014

Ministerstvo školstva , vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky podl'a
ustanoven ia § 64 ods. 1 zákona Č . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje predmety ,
z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre
školský rok 2013/2014 uvedené v prílohe tohto listu.

V nadväznosti na uvedené si Vás dovol'ujeme požiadať o sprostredkovanie tejto
informácie stredným školám vo Vašej územnej pôsobnosti .

S úctou

Mgr. Zdenko.Krajčír
generálny riaditel'

Príloha 1

Na vedomie: Samosprávne kraje
Štátna školská inšpekcia
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Štátny pedagogický ústav
Štátny inštitút odborného vzdelávania



Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok
2013/2014

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety,
z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach (ďalej len "profilové
predmety") na stredné školy pre školský rok 2013/2014 takto :

Kód Skupina študijných odborov
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru

Profilové predmety
1 2 3

GYMNÁZIÁ

7902 J
7902 J 74
7902 J 77

gymnázium
gymnázium - bilingválne štúdium
gymnázium - šport
triedy pre získanie diplomu KMK II. stupňa

SJ
T
T
SJ

M

M NJ

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

21 Baníctvo, geológia a geoteclmika SJ M
22 Hutníctvo SJ M
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I SJ M
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II SJ M
26 Elektrotechnika SJ M
27 Technická chémia silikátov SJ M
28 Technická a aplikovaná chémia SJ M
29 Potravinárstvo SJ M
31 Textil a odevníctvo SJ M
32 Spracúvanie kože , kožušín a výroba obuvi SJ M..,..,

Spracúvanie dreva SJ M,),)

34 Polygrafia a média SJ M
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia SJ M
37 Doprava, pošty a telekomunikácie SJ M
39 Špeciálne technické odbory SJ M
3916 M životné prostredie SJ CH, BiO
42 Poľnohospodárstvo , lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I SJ BiO
45 Poľnohospodárstvo , lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II SJ BiO
43 Veterinárske vedy SJ BiO
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I SJ M
6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium T
6323 K hotelová akadémia SJ AJ, FJ,

NJ, RJ
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II SJ M
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie Sl M



76
7649M
7662M
82
85

Učiteľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

animátor voľného času

Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
Umenie a umeleckoremeselná tvorba II

Sl
T
Sl
T
T

BiO

D

KON'ZERVATÓRIÁ

82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I T

VYSVETLIVKY

Sl slovenský jazyk a literatúra
M matematika
D dejepis
CH chémia
BiO biológia
Al anglický jazyk
Fl francúzsky jazyk
Nl nemecký jazyk
Rl ruský jazyk
T talentová skúška - overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

POZNÁMKY

l. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa vzťahuje aj na triedy
stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl a športové triedy
v stredných školách.

2. Pre stredné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety
doplnené o vyučovací jazyk strednej školy.

3. Na prijímacie skúšky na stredných školách môžu byť určené najviac tri profilové
predmety.
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