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Organizácia prijímacieho konania 2021 vo vzťahu k žiakom, ktorí predložili spolu
s prihláškou na štúdium aj potvrdenie zamestnávateľa o OVP v SDV

1. Určenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka
Riaditeľ školy do 26. februára zverejňuje podmienky prijímacieho konania, ktorých súčasťou je aj
údaj o počte žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka, v rámci ktorého sa určí samostatne
aj počet žiakov, ktorých možno prijať pre systém duálneho vzdelávania.
Odporúčame, aby zamestnávateľ, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
najneskôr do 15. januára resp. do 15. februára písomne oznámil riaditeľovi školy počet žiakov,
s ktorými predpokladá uzatvoriť učebnú zmluvu.
Riaditeľ spolu so zamestnávateľom a po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí obsah, rozsah
a formu prijímacej skúšky, jednotné kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné
podmienky prijatia na štúdium v súlade so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho
programom pre ZŠ.
Určenie podmienok prijímacieho konania v spolupráci so zamestnávateľom sa môže v praxi realizovať
rôzne, napr.:
-

-

-

Riaditeľ školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia
na štúdium pre všetkých uchádzačov o štúdium a postúpi ich k vyjadreniu zamestnávateľom, ktorí vydali
uchádzačovi potvrdenie o OVP v SDV, ktoré je súčasťou prihlášky na štúdium na strednej škole.
Riaditeľ školy na pracovnom stretnutí so zmluvnými zamestnávateľmi, ktorí vydali uchádzačovi
potvrdenie o OVP v SDV, prerokuje podmienky prijímacieho konania a určí jednotné kritériá na úspešné
vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre všetkých uchádzačov o štúdium
s potvrdením zamestnávateľa o OVP v SDV.
Riaditeľ školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia
na štúdium spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa bude žiak pripravovať, po prerokovaní
v pedagogickej rady školy.

2. Prihlášky na štúdium na strednej škole
Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo
plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o
učebný odbor uvedený v zozname odborov pre prijímacie konanie 2021 zverejnenom na webovom
sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/
Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/
Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory
vzdelávania do 16. apríla 2021.
3. Prijímacie konanie
Rozsah prijímacieho konania sa odlišuje podľa toho či ide o študijný alebo o učebný odbor a to
nasledovne:

-

Študijný odbor – základným predpokladom pre prijatie na štúdium je absolvovanie prijímacej
skúšky.
Učebný odbor – riaditeľ školy v spolupráci so zamestnávateľom rozhodne o tom, či
predpokladom pre prijatie na štúdium je absolvovanie prijímacej skúšky, tzn. prijímacia skúška
do učebného odboru sa nemusí konať.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:
a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája
2021.
Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na
školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť
prijímacieho konania neabsolvujú.
4. Rozhodovanie o prijatí žiaka na štúdium v prvom kole prijímacieho konania
Riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne uchádzačov, ktorí sa budú
pripravovať v SDV a ktorí priložili k prihláške na štúdium potvrdenie zamestnávateľa o OVP v SDV
a samostatne ostatných uchádzačov.
Riaditeľ počas celého prijímacieho konania zohľadňuje počet žiakov prvého ročníka, na ktorých sa
dohodol so zamestnávateľmi v SDV a najvyšší počet žiakov prvého ročníka určený samosprávnym
krajom.
Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho
konania a zverejní zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle
strednej školy alebo na výveske školy do 20. mája 2021.
5. Rozhodovanie o neprijatí žiaka na štúdium
Riaditeľ školy rozhodne o neprijatí žiaka do študijného odboru, ktorý priložil k prihláške na štúdium
potvrdenie o OVP v SDV, za predpokladu, že žiak nevyhovel na prijímacej skúške alebo nesplnil ostatné
podmienky prijímacieho konania. Riaditeľ školy rozhodne o neprijatí žiaka do učebného odboru, ktorý
priložil k prihláške na štúdium potvrdenie o OVP v SDV, za predpokladu, že nesplnil ostatné podmienky
prijímacieho konania.
Zamestnávateľ sa môže s riaditeľom školy ešte pred prvým kolom prijímacieho konania alebo po
rozhodnutí o neprijatí žiaka na štúdium dohodnúť, že žiak sa zúčastní aj druhého kola prijímacieho
konania.
Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný
systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
6. Potvrdenie o nastúpení žiaka do strednej školy
Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka
na štúdium strednej škole je 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 zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/.
7. Druhé kolo prijímacieho konania
Druhé kolo prijímacieho konania, ak tak rozhodne riaditeľ školy, sa koná v jeden deň určený podľa
školského zákona. V rok 2021 sa druhé kolo prijímacieho konania koná dňa 22.6.2021.
Riaditeľ po prerokovaní so zamestnávateľom rozhodne o tom, či sa bude realizovať druhé kolo
prijímacieho konania. Ak sa riaditeľ rozhodne vykonať druhé kolo prijímacieho konania, tak postupuje
rovnako ako v prvom kole. Samostatne rozhoduje o prijatí žiakov s potvrdením o OVP v SDV
a samostatne o prijatí ostatných žiakov, ktorí sa prihlásili do druhé kola prijímacieho konania.
Zamestnávateľ, pre ktorého riaditeľ školy určil v podmienkach prijímacieho konania počet žiakov,
ktorých možno prijať na štúdium pre OVP v SDV, a ktorého žiaci s potvrdením od zamestnávateľa
o OVP v SDV neboli prijatí na štúdium pre nevyhovenie na prijímacej skúške rozhodne:
-

o možnosti riaditeľa školy prijať na tieto neobsadené miesta žiakov bez potvrdenia o OVP
v SDV,
o využití týchto miest na prijatie v druhom kole prijímacieho konania, do ktorého sa môže
posunúť žiak s potvrdením od zamestnávateľ, ktorý nebol prijatý v prvok kole prijímacieho
konania.

V prípade, že aj v druhom kole prijímacieho konania bol žiak s potvrdením o OVP v SDV neprijatý na
štúdium, riaditeľ školy obsadí miesto na prijatie iným žiakom bez potvrdenia od zamestnávateľa alebo
žiakom s potvrdením od iného zamestnávateľa. Žiak, ktorý nebol prijatý na strednú školu v druhom
kole, dokončí povinnú desaťročnú školskú dochádzku na strednej škole, ktorú určí odbor školstva,
pričom touto školou podľa rozhodnutia školského úradu môže byť aj škola, na ktorú nebol žiak prijatý,
ak sú voľné miesta v odbore vzdelávania, v ktorom sa žiak chcel pripravovať alebo v obdobnom odbore
vzdelávania a to po podľa dohody so zákonným zástupcom žiaka.
8. Odporúčania na záver
Je v záujme školy a zamestnávateľa počas celého prijímacieho konania spolupracovať s maximálnou
súčinnosťou, aby bola kapacita prvého ročníka štúdia využitá na maximum v súlade s najvyšším počtom
žiakov prvého ročníka určeným samosprávnym krajom a súčasne aby bola naplnená vzdelávacia
kapacita zamestnávateľa podľa jeho očakávaní spojených so zapojením sa do systém duálneho
vzdelávania.

Pozn.:
Termíny prijímacieho konania vychádzajú z rozhodnutia ministra školstva, ktorým sa menia termíny
prijímacieho konanie upravené v školskom zákone. Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej
situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka
2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
.

