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Vážení rodičia, 
výber strednej školy je neľahká úloha, vyžaduje dostatok kvalitných informácií. Takto Vám chceme 

sprostredkovať aspoň tie najpotrebnejšie: 
 

Dni otvorených dverí 

Spolu so žiakmi sme sa zúčastnili „Dní otvorených dverí“ v týchto školách: 

• Hotelová akadémia  J. Andraščíka, Bardejov, 

• Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov. 

 Mnohí žiaci spolu s rodičmi navštívili SŠ v rámci DOD samostatne v menších  skupinách. 

Stále dostávame ponuky na návštevy Dní otvorených dverí na ďalších školách, nevieme však, či ich 

budeme môcť vo väčších skupinách využiť. Ponuky vždy zverejníme na nástenke pre deviatakov. 

Ak budete mať záujem, môžete tieto školy navštíviť Vy spolu so svojím dieťaťom. 
 

Poskytneme Vám výpis plánov SŠ  
Niekoľko výtlačkov výpisu plánov SŠ rozdáme žiakom a budete si ho môcť pozrieť na webovej 

stránke našej školy (www.zsmarhan.eu v záložke o škole – výchovné poradenstvo ).Výpis obsahuje: 

názov a adresu SŠ, odbory, dĺžku štúdia, plánovaný počet prijatých žiakov, informáciu o tom, či 

odbor vyžaduje talentové skúšky, profilové predmety, počet žiakov, ktorí sú zatiaľ prihlásení na 

jednotlivé odbory... 
 

Prihlášky 

Podľa $ 63, od. 1 – zákon o výchove a vzdelávaní (“školský zákon”): 

„Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie 

na tlačive schválenom ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory 

vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na 

štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.“ 

(§ 66, ods. 7: „Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či 

sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, 

ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. 

Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa 

môže skončiť v stredu.“) 
 

Stredné školy zverejnia presnejšie informácie  o spôsobe a kritériách prijímania žiakov takto: 
 do 1. februára – odbory s talentovými skúškami, 

do 31. marca – ostatné odbory. 

Kritériá budú zverejnené aj  na webových  stránkach jednotlivých škôl.  

Na www.svsmi.sk nájdete kritériá všetkých slovenských SŠ. 
 

Definitívne sa musíte rozhodnúť a vybrať strednú školu takto: 

– odbory s „talentovkami“  približne do konca januára, 

– ostatné odbory približne do polovice marca. 
 

Potom vytlačíme prihlášky a Vašou úlohou bude na prihláške zabezpečiť: 

• podpis zákonného zástupcu, ktorý je uvedený na prihláške, 

• podpis žiaka, 

• potvrdenie lekára,  

• včasné odovzdanie prihlášky v škole, 

• 10,- eur na lekárske potvrdenie a na poštovné (výdavky závisia predovšetkým od čiastky za 

lekárske potvrdenie, u každého lekára môže byť iná, tiež od toho, koľkí žiaci posielajú 

prihlášku na tú istú školu = ako sa rozdelí poštovné). 

 

 

 

http://www.zsmarhan.eu/
http://www.svsmi.sk/
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Potvrdenie lekára na prihláške: 

– na talentové odbory – potvrdenie zabezpečia rodičia, 

– na ostatné odbory  – u lekárov v Giraltovciach a v Raslaviciach spravidla zabezpečí škola, 

                                 – u iných lekárov zabezpečia rodičia (napr. v Bardejove...). 

Žiaci nech donesú spomínanú čiastku (10 eur) na poštovné a na lekárske potvrdenie do konca 

februára. Zvyšné peniaze, samozrejme, individuálne podľa výdavkov na každého žiaka, vrátime. Ak 

bude treba doplatiť, oznámime Vám to. 

 

Prihlášky, prosím, odovzdajte v ZŠ trochu skôr, ako sa oficiálne udáva (aby sme stihli 

skontrolovať, či nechýbajú podpisy, stihli zabezpečiť lekárske potvrdenie...), a to: 

• na odbory s „talentovkami“  

  do 13. februára    (streda),  

• na ostatné odbory 

  do 8.apríla      (pondelok). 

 

Oficiálne: Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ takto:  

do  20. februára   (streda) na odbory s talentovými skúškami, 

do 10. apríla  (streda) na ostatné učebné a študijné odbory. 

 

Prijímacie skúšky: 

• na odbory s talentovými skúškami určí presný termín riaditeľ SŠ, 

talentové skúšky však môžu byť v časovom intervale  

od   15. marca    do    30. apríla, 
 

• na ostatné odbory 

pondelok 13. mája 2019, 

 štvrtok 16. mája 2019. 

 

O výsledku prijímacej skúšky sa dozviete: 

• do troch dní odo dňa druhého termínu prijímacích skúšok prostredníctvom zoznamu 

uchádzačov na výveske strednej školy, 

• prostredníctvom písomného rozhodnutia, ktoré dostanete poštou od riaditeľa strednej školy,  

• na webových stránkach strednej školy. 

 

Pri rozhodovaní o prijatí žiaka sa okrem výsledku prijímacej skúšky berú do úvahy: 

• výsledky dosahované v základnej škole, 

• výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov (bude 3. apríla – streda), 

• zdravotná spôsobilosť, 

• úspešné riešenie predmetových olympiád, iných súťaží,  prípadne športové úspechy.  
 

Uchádzač, ktorý nebol prijatý na žiadnu strednú školu, si podáva ďalšiu prihlášku na niektorú zo 

škôl (po zverejnení konania druhého kola –  do 6. 6.), na ktorých sa budú konať prijímacie skúšky 

ešte v ďalšom termíne: 18. júna 2019. 

.   

Prajeme Vám, aby sa Vám podarilo dobre vybrať školu pre Vaše dieťa. Nech práca, ktorú bude 

v zamestnaní vykonávať, je pre Vaše dieťa potešením, nie nutným zlom. Veľa šťastia. 
Bližšie informácie na tel. čísle 0915 356 939. 

         Mgr. Martina Bakalárová 

            výchovný poradca 

 

 


