
 
Dôležité informácie pre zákonných zástupcov žiakov podávajúcich prihlášky na stredné školy 
 
 
     Najnovšie rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
 
Hlavné zmeny : 
 
☻ Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ sa zrušuje 
 
☺ Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  zo SJL a MAT sa presúva na koniec školského roka : 
                     riadny termín : 9.6.2021 / náhradný termín: 24.6.2021 
 
☻ Posúva sa termín zverejňovania kritérií prijatia strednou školou na odbory vyžadujúce 
overenie špeciálnych schopností a talentu- do 26.2.2021 
 
☻ Posúva sa termín podávania prihlášok zákonnými zástupcami – do 8.4.2021 
( najneskôr do 8.4.2021 zákonný zástupca žiaka doručí podpísané, potvrdené prihlášky na stredné 
školy výchovnej poradkyni, alebo triednej učiteľke na ZŠ) 
 
☺ Základná škola odosiela prihlášky žiakov na stredné školy vrátane osemročných gymnázií  do  
16.4.2021 
 
☻ Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne 3.5. - 14.5.2021 
a) do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu 
b) do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 
c) do 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu 
d) do 1. ročníka programu príslušného učebného odboru 
 
1.kolo 1.termín prijímacích skúšok ( vrátane 8-roč. gymnázií) :         3. 5. -  4. 5. 2021 
1.kolo 2.termín                                  ( vrátane 8-ročných gymn. ) :    10. 5. - 11. 5. 2021 
 
Talentové skúšky 1. termín :     5. 5. -   7. 5. 2021 
Talentové skúšky 2. termín :   12. 5. - 14. 5. 2021 
 
☺ Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí/ neprijatí žiaka na základe 
prijímacieho konania a zverejnenie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovej 
stránke strednej školy alebo výveske školy je do 20.5. 2021 
 
 
                                                                                                
*  Žiadam zákonných zástupcov žiakov 5. ročníka ktorí záujem o osemročné gymnáziá nahlásili , 
ale neuviedli  strednú školu/školy , aby tak urobili čo najskôr. 
*  Žiadam zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka , aby čo najskôr potvrdili záujem o stredné školy 
a odbory na nich. Niektorí doposiaľ neuviedli záujem o druhú strednú školu. 
*  Prihlášky na SŠ budem žiakom vydávať v prvých dňoch  prezenčného vzdelávania 2. stupňa 
 
                Ďakujem                    
                                                                    PhDr. Viera Beranová 
                                                              výchovný + kariérny poradca ZŠ 


