Harmonogram prijímania na strednú školu pre školský rok 2019/2020
Predkladanie prihlášok
Prihlášku na strednú školu vypĺňa ZŠ – výchovný poradca. Ten ju pripraví na základe
prijatých „Podkladov pre vypĺňanie prihlášky na strednú školu“, podpísaných zákonným
zástupcom žiaka.
Po prevzatí prihlášky je potrebné, aby zákonný zástupca a žiak prihlášku skontrolovali, ak
sú všetky údaje správne podpísali a dali potvrdiť pediatrovi, v prípade potreby odbornému
lekárovi. Takto skontrolovanú, podpísanú a potvrdenú prihlášku odovzdáva žiak
výchovnému poradcovi.
Prihlášky posiela hromadne škola a to doporučeným spôsobom.:
-

Na školy s talentovými skúškami a bilingválne gymnáziá do 20. februára 2020
Na ostatné stredné školy a osemročné gymnáziá do 6. apríla 2020

Každý žiak si môže podať dve prihlášky na prvé kolo prijímacieho konania na strednú
školu alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. (Ak sa žiak hlásil na
stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy.)
V prípade, ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu v riadnom termíne, môže si podať
ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma študentov aj v druhom kole.
Zápisné lístky
Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na
štúdium spolu s doručením Rozhodnutia o prijatí. Stredná škola zapíše žiaka na základe
Zápisného lístka, ktorý vydáva základná škola – výchovný poradca. Po zápisný lístok musí
prísť zákonný zástupca osobne – vydáva sa proti jeho podpisu (na tomto mieste prosím
rodičov, aby sa ohlásili vopred). Základná škola vydáva žiakom iba jeden zápisný lístok,
ktorý je prenosný.
Zápisný lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú sa žiak zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj
na ďalšej strednej škole, na ktorej nakoniec uprednostní štúdium, zruší zápis, vyzdvihne si
zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa žiak nezapíše
v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí na strednú školu je neplatné,
Užitočné odkazy
Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných žiakov na jednotlivé
stredné školy, ako i kritériá prijímania sú dostupné na stránkach sú dostupné na stránkach
školských výpočtových stredísk:
http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx
Ďalšie užitočné stránky:
www.iedu.sk

www.povolania.sk
www.profesia.sk
www.stredneskoly.eu
Dôležité termíny:
15. november 2019 generálka Testovania 5 – 2019 na našej škole
20. november 2019 celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ
20. december 2019 distribúcia výsledkov testovania piatakov na ZŠ
Do 1. februára 2020 riaditeľ SŠ / OG zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny
prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo talentu.
15. marec – 30. apríl 2020 – talentové skúšky
Do 31. marca 2020 SŠ / OG zverejní kritériá na netalentové odbory
1. apríl 2020 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov

15. apríl 2020 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov – náhradný termín
Od 30. apríla 2020 distribúcia výsledkov Testovania 9 – 2020 na ZŠ
11. máj 2020 – 1. kolo 1.termín prijímacích skúšok
14. máj 2020 – 2. kolo 1. termín prijímacích skúšok
16. jún 2020 – 2. kolo prijímacích skúšok

Kontakt:
katarina.konecna@zsmedzilaba.eu

