PREHĽAD TERMÍNOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory SŠ:
do 28. februára 2022 na odbory s talentovými skúškami aj na ostatné odbory
SŠ
Podanie prihlášky na SŠ ( zákonný zástupca žiaka):
do 20. marca 2022 na odbory s talentovými skúškami aj na ostatné odbory SŠ

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – TERMÍNY:
a)talentové odbory 1. termín: 4.5. – 6.5. 2022 ( určuje ministerstvo)
2. termín: 11.5. – 13. 5. 2022 ( určuje ministerstvo)
b) 1. kolo -ostatné odbory ( vrátane osemročných gymnázií)
I. termín: 2.5. – 3.5. 2022 ( určuje ministerstvo )
II.termín: 9.5. – 10.5. 2022 ( určuje ministerstvo)
c) 2. kolo 21. jún 2022
SŠ vydá informáciu o konaní 2. kola prijímacích skúšok najneskôr do 6. júna 2022.

ĎALŠIE POKYNY:
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať:
Prihláška na 1 tlačive !!! Jedno tlačivo s najviac so 4 študijnými/učebnými odbormi.
( max. dve školy s talentovou skúškou, max. dve školy na ostatné SŠ )

Ak sa vypisuje prihláška pre 1. kolo, uvedú sa v poradí podľa záujmu
uchádzača/uchádzačky najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie
špeciálnych
schopností,
zručností
alebo
nadania
a
najviac
dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo nadania.
Ak sa vypisuje prihláška pre 2. kolo, uvedie sa iba jeden odbor vzdelávania (na
ktorom sa bude konať prijímacia skúška pre nenaplnený počet žiakov do prvého
ročníka)

Do prihlášky sa uvedú dva študijné alebo učebné odbory na dve stredné školy
alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
Zákonný zástupca podáva prihlášku ( v elektronickej podobe ) riaditeľovi SŠ.
Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v SŠ, uchádzač alebo zákonný zástupca
neplnoletého uchádzača písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie najneskôr do
troch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania
ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené
v prihláške na vzdelávanie strácajú platnosť.
Pozvánka uchádzačovi na prijímacie skúšky – najneskôr 5 dní pred termínom konania
Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania a odoslanie
rozhodnutia o prijatí – všetci 18.5. 2022. Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky 7 dní pred
termínom konania skúšky
Každý uchádzač po zverejnení zoznamu prijatých uchádzačov musí obdŕžať od
riaditeľa SŠ rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium.
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný
zástupca maloletého odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Povinné prílohy:

1.)Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (prikladá len uchádzač, ktorý
v prihláške uviedol, že má zmenenú pracovnú schopnosť).
2.) Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej
spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (prikladá len uchádzač, ktorý v
prihláške uviedol, že je žiakom so zdravotným znevýhodnením).
3.)Posudok lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore o
zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (prikladá len
uchádzač/uchádzačka o štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore,
ktorý je zaradený do zoznamu študijných odborov alebo učebných odborov,
v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť alebo uchádzač o štúdium v
odbore vzdelávania v tanečnom konzervatóriu– zoznam odborov zverejnený
na webovom sídle ministerstva školstva).
4.) Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho
vzdelávania (predkladá iba uchádzač, ktorý podáva prihlášku na štúdium
v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné
vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, ktorému
príslušný zamestnávateľ vydal potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave
žiaka v systéme duálneho vzdelávania).
Nepovinné prílohy:
1.) Diplom alebo certifikát preukazujúci umiestnenie žiaka v súťaži uvedenej
v prihláške!!

