Pokyny pre zákonných zástupcov o spôsobe a postupe podávania prihlášok
na štúdium na strednej škole v školskom roku 2021/2022
Vážení rodičia,
proces podávania prihlášok na stredné školy je tento rok trošku zmenený
a možno menej prehľadný, ale verím, že to spoločne všetko zvládneme.
Po novom zákonný zástupca žiaka podáva iba 1 prihlášku, na ktorej podľa
záujmu uvedie najviac 2 netalentové odbory a najviac 2 talentové odbory.
Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.
Riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria prijatia na všetky odbory vzdelávania
do 28. februára 2022 (najčastejšie na internetovej stránke ich školy).

Proces podávania prihlášok:
Prihlášku možno podať 2 spôsobmi:
1. V tlačenej podobne na tlačive vydanom Ministerstvom školstva SR – toto
tlačivo bude žiakom vydávať výchovná poradkyňa, uvedené na ňom
budú všetky údaje o žiakovi, jeho známky a po prekonzultovaní so žiakmi
aj stredné školy s odbormi, na ktoré si žiak podáva prihlášku, mená,
adresy a kontakty na zákonných zástupcov. Takto pripravenú prihlášku
dostanú žiaci domov, po kontrole z vašej strany ju podpíšu obidvaja
zákonní zástupcovia! a potom ju žiaci opäť prinesú do školy, kde ich
potvrdí pani riaditeľka a výchovná poradkyňa a spoločne sa budú
odosielať na stredné školy.
2. Elektronicky cez edupage – na základe podpísanej papierovej formy
prihlášok výchovná poradkyňa nahodí prihlášky aj cez edupage našej
školy, priloží k nim potrebné tlačivá a naskenované podpisy obidvoch
rodičov na špeciálnom tlačive a elektronicky ich zašleme na príslušné
školy.

K prihláškam sa ako príloha môžu pridať fotokópie alebo odfotografované či
naskenované diplomy, ktoré žiaci získali z predmetových olympiád, športových
súťaží a pod. z okresných, krajských, celoslovenských kôl. Podľa rozhodnutia
danej strednej školy za to môžu získať ďalšie body v prijímacom konaní.

Žiaci, ktorí si budú dávať prihlášky na nasledujúce odbory, musia priložiť aj
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podpísané lekárom. Tlačivo im poskytne
výchovná poradkyňa. Jedná sa o obory:
- 2176 H mechanik banských prevádzok
- 2275 H hutník
- 2285 H zlievač
- 2262 K hutník operátor
- 2364 H strojný mechanik
- 2433 H obrábač kovov
- 2738 H operátor sklárskej výroby
- 3661 H murár
- 3663 H tesár
- 3672 H kamenár
- 3684 H strechár
- 3762 H železničiar
- 4575 H mechanizátor lesnej výroby
- 5371 H sanitár
- Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
- 8227 Q tanec
- 9245 M ochrana osôb a majetku

Žiaci so zdravotným znevýhodnením (žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami) predkladajú aj správu z diagnostického vyšetrenia nie
staršiu ako 2 roky. Žiaci s nadaním prikladajú len potvrdenie, že nenastala
zmena, nepotrebujú nové vyšetrenie.
Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladajú potvrdenie o zmenenej
pracovnej schopnosti.
Žiaci so zdravotným znevýhodnením prekladajú potvrdenie od všeobecného
lekára.

Žiaci, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium na strednej športovej škole
predkladajú vyjadrenie lekára so špecializáciou na športové lekárstvo
a potvrdenie Národného športového zväzu.
✓ Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy
umeleckého priemyslu a konzervatóriá
- 1. termín: o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností,
zručností a nadania: ▪ 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5.
2022 o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania: ▪ 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6.
5. 2022
- 2. termín: o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností,
zručností a nadania: ▪ 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5.
2022 o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania: ▪ 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a
13. 5. 2022
✓ Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy Overenie špeciálnych
schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách
koná v dvoch fázach: - prvá fáza - overenie športového výkonu: o od 21.3. do 14.4.2022 pre
všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)
- druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie: o 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na
počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo o 11. 5. 2022 a v prípade
potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte výchovnú
poradkyňu Mgr. Martinu Vöpy.
Kontakty: 0911 417 343
martinavopy@gmail.com

