Usmernenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre
školský rok 2022/2023

Aktuálne informácie a proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2022/2023:

➢ Výchovný/kariérový poradca do 1.2.2022 informuje a nasledovne koordinuje uchádzačov
a zákonných zástupcov neplnoletých uchádzačov o aktuálnej forme podávania prihlášky
a spôsobe jej vypĺňania v elektronickej (EduPage) alebo listinnej podobe.
➢ Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa
záujmu najviac dva netalentové odbory a 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. Vyplnenú /elektronickú/ prihlášku odošle
prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej
škole na potvrdenie hodnotenia.
➢ Termín na podanie vyplnenej (elektronickej, papierovej) prihlášky na každú strednú školu, na
ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové
odbory aj netalentové odbory).
➢ Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na
strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia
hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21.
marca 2022 do 14. apríla 2022.
➢ Školský informačný systém (EduPage) po potvrdení podania elektronickej formy prihlášky
riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle
prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v
prihláške. V prípade, že rodič podáva prihlášku v listinnej podobe, nasledovne ju po jej
potvrdení riaditeľom základnej školy odošle individuálne každej škole.
➢ 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 28. februára 2022. Prosíme rodičov, aby sledovali aktuálne informácie na
internetových adresách stredných škôl alebo v prípade nejasností kontaktovali príslušnú SŠ.
➢ Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred
termínom ich konania.
➢ Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho
konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie
o prijatí. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí
odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
➢ Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne alebo e-mailom potvrdí
strednej škole prijatie/neprijatie na vzdelávanie.

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 určuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.1.2022 nasledovne:

Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého
priemyslu a konzervatóriá:
1. termín:
➢ odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a
nadania: 2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022
➢ odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a
nadania: 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022
2. termín:
➢ odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a
nadania: 9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022
➢ odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a
nadania: 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022
Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných
športových školách koná v dvoch fázach:
- prvá fáza - overenie športového výkonu:
➢ od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej
skúšky)
- druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:
➢ 4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022 (1. termín) alebo o 11. 5. 2022, 12. 5. 2022
alebo 13. 5. 2022 (2. termín)

