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Organizačné pokyny k prijímacím skúškam 
na stredné školy  

pre školský rok 2021/2022 
 

II. Predpoklady prijatia na vzdelávanie v SS 

l. Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu (gymnáziá, tanečné 
konzervatórium) môže byt' prijatý uchádzač:  

• ak získal primárne vzdelanie, 
• úspešne ukončil piaty ročník ZŠ v školskom roku 2020/2021,  
• splnil podmienky prijímacieho konania. 

2. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách:  

• ak získal nižšie stredné vzdelanie,  

• splnil podmienky prijímacieho konania. 

3. Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu (bilingválne vzdelávanie — 
gymnázium, SOŠ): 
• ak úspešne ukončil ôsmy ročník ZŠ v školskom roku 2020/2021: 
o získal primárne vzdelanie,  
o splnil podmienky prijímacieho konania, 
• ak úspešne ukončil deviaty ročník ZŠ 
o získal nižšie stredné vzdelanie, 
o splnil podmienky prijímacieho konania. 

4.  Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 
školy. 

 

III. Prihlášky na vzdelávanie 

l.    Uchádzač alebo zákonný zástupca môžu podať RZŠ dve prihlášky na štúdium v odboroch, 
ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 

Zodpoved.: uchádzač a RZŠ 
Termín: do 8. apríla 2021 

2. Prihlášky na štúdium v odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo nadania odošle RZŠ na SŠ.                    Zodpoved.: RZŠ 

Termín: do 16. apríla 2021 
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3. Uchádzač alebo zákonný zástupca môžu podať' RZŠ ďalšie dve prihlášky na dve stredné 
školy alebo na dva odbory tej istej strednej školy (na prihláške uvedie termín prijímacej 
skúšky).  

                                                                                          Zodpoved.: uchádzač a RZŠ  

                                                                                          Termín: do 8. apríla 2021 

4. Prihlášky na ostatné odbory vzdelávania odošle RZŠ na SŠ. 
Zodpoved.: RZŠ 

Termín: do 16. apríla 2021 

5. Ďalšiu jednu prihlášku môžu podať riaditeľovi strednej školy pre prijímacie skúšky  
v ďalšom termíne v júni, ak nebol žiak prijatý v májovom termíne. 

Zodpoved.: uchádzač a RZŠ 
Termín: do 21. júna 2021 

IV. Termíny prijímacích skúšok 

l.   Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 
 (všetky školy musia mat' obidva termíny).   Termín:    5. máj 2021 

 Termín: 12. máj 2021 

2. Gymnáziá (aj s osemročným štúdiom), stredné odborné školy 
 (všetky školy musia mat' obidva termíny). Termín: 3. máj 2021 

Termín: 10. máj 2021 

3. Prijímacie skúšky v ďalšom termíne (júnovom). 

      RSŠ rozhodne o ich konaní najneskôr do 6. júna. 

  

                                                                                         Termín: 22. jún 2021  

V. Rozhodnutie o prijatí 

1. Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom 
prijímacej skúšky. 

2. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho 
konania (prihliada na zdravotnú spôsobilosť, zmenenú pracovnú schopnosť, úspešné 
riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach — ak súvisia s odborom 
vzdelávania). 
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3. Riaditeľ SŠ zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 
konania do 20. mája 2021 — zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným 
číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku 
úspešne resp. neúspešne. 

4. RSŠ rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí najneskôr do 20. 

mája 2021 (spolu s rozhodnutím oznámi termín na doručenie potvrdenia o nastúpení resp. 
nenastúpení Žiaka na štúdium). Rozhodnutie odošle cez informačný systém základnej školy 
napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo 
do elektronickej schránky. 
 

5. Zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium na 
strednej škole do 25. mája 2021, potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej 
školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou 
na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je 
dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení Žiaka na štúdium alebo 
potvrdenia o nenastúpení Žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3 k rozhodnutiu ministra 
č. 2021/10124: 1 -Al 810 zo dňa 26. I.2021. 

 

VI. Odvolacie konanie 

l.  Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy (zriaďovateľ: Okresný úrad Nitra, Nitriansky 
samosprávny kraj) o neprijatí sa môže uchádzač (zákonný zástupca maloletého) odvolať v 
lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

2. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej alebo súkromnej strednej školy möže 
uchádzač (zákonný zástupca maloletého) podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 
dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

3. Riaditeľ strednej školy odstúpi odvolania zriaďovateľovi, materiál k odvolaniu obsahuje: 
a) zoznam odvolávajúcich sa žiakov, 

b) písomné odvolania zákonných zástupcov (plnoletých uchádzačov), 
c) kritériá prijatia, 
d) prvostupňové rozhodnutie riaditeľa školy, 

e) výsledkovú listinu — poradie uchádzačov (s menom a priezviskom) zoradených 
podľa celkového počtu získaných bodov s uvedením, či vykonal prijímaciu 
skúšku úspešne alebo neúspešne, 

f) identifikačný list odvolávajúceho sa žiaka. 

4. Riaditelia stredných škôl odosielajú odvolania zriaďovateľom (Okresný úrad Nitra, 
Nitriansky samosprávny kraj) do 14 dní od termínu prijímacích skúšok. 

5. Zasadnutie odvolacej komisie sa uskutoční najneskôr do 14 dní po doručení odvolaní. 
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VII. Zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky 

l . Okresný úrad Nitra, odbor školstva zverejní zoznam škôl, v ktorých budú plniť povinnú 
školskú dochádzku Žiaci, ktorí neboli prijatí na strednú školu ani po prijímacích skúškach 
v ďalšom (júnovom) termíne.                                        Zodpoved.: Okresný úrad Nitra 

Termín: do 30. júna 2021 

2.   Okresný úrad Nitra, odbor školstva prerokuje so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným 
riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom zabezpečenie plnenia povinnej školskej 
dochádzky žiakom, ktorí neboli prijatí na štúdium v žiadnej strednej škole. 

Zodpoved.: Okresný úrad Nitra 

Termín: do 31. augusta 2021 

 
 

 


