Branislav Gröhling
minister
Bratislava 25. mája 2020
Číslo: 2020/12091:1-A2200
ROZHODNUTIE
o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka
osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie
v školskom roku 2019/2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie
prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:
Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná prezenčne
od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:
1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)
2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)
Termín prijímacích skúšok do odborov vzdelávania, ktoré si vyžadujú overenie talentu sa uskutoční
17. júna 2020.
Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu
- ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ).
1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28. februára 2020 podal najviac
dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie
na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 15. mája 2020 podal najviac
dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej
strednej školy.

1.3. Zákonný zástupca maloletého uchádzača podpíše prihlášku svojho dieťaťa na strednej škole
v deň konania prijímacej skúšky pred jej konaním.
1.4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí strednej
škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na
štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený
v prílohe č. 1.
1.5. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí
strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na adresu strednej
školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
2. Riaditeľ základnej školy
2.1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 podal prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.2.
na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného
zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
3. Riaditeľ strednej školy
3.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 20. februára 2020
zverejnil upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy.
3.2. Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania.
3.3. Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle
strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
3.4. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
3.5. Riaditeľ strednej školy do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných
miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
3.6. Riaditeľ strednej školy do 7. júla 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania,
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
3.7. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 7. júla 2020 zverejní 100 % naplnenosť tried
na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
3.8. Riaditeľ strednej školy do 15. júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve
a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí
nastupujú na štúdium na strednej škole.

4. Spoločné ustanovenia
4.1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
4.2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača so
zdravotným znevýhodnením predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať
zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy
najneskôr 31. augusta 2020.
4.3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
4.4. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa
uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.
4.5. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky na vzdelávanie, ako aj potrebných potvrdení
strednej škole.
4.6. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných
právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

Názov strednej školy
Adresa strednej školy
V ............................................., dňa ......................

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.
Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol/a
prijatý/á na vašu strednú školu.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium v odbore:
_________________________________
o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej
strednej škole.
S pozdravom
Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

Spracovateľ
Meno, priezvisko, titul,
funkcia:
Alexander Ludva,
OSOŠK

Parafujúci
Dátum/
Podpis:

Meno, priezvisko,
funkcia:
František Priesol,
R OSOŠK
Viera Babišová,
PGR SSŠ
Žaneta Surmajová
GR SLP

Schvaľovateľ
titul,

Dátum/
Podpis:

Meno, priezvisko, titul,
funkcia:
Branislav
Gröhling,
minister

Dátum/
Podpis:

