PRIJÍMACIE KONANIE NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 (FAQ)
1. Pri určení dátumov konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023, ktoré je aktuálne
zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva, je pre 1. termín prijímacej skúšky na
gymnáziách, SOŠ, ŠUP a KON v „netalentových“ odboroch uvedený dátum 2. 5. 2022 a podľa
potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022. Znamená to, že sa prijímacie skúšky
môžu konať 2.5. 2022 aj 3.5. 2022 ?
Záleží od počtu prihlášok doručených strednej škole a od kapacity strednej školy.
Ak počet doručených prihlášok umožní, aby sa na škole konali prijímacie skúšky iba v jeden
deň, prijímacie skúšky sa uskutočnia 2. 5. 2022. Ak počet doručených prihlášok neumožní, aby
sa prijímacie skúšky pre všetkých uchádzačov konali v jeden deň, prijímacie skúšky sa na
príslušnej škole budú konať 2. 5. 2022 aj 3. 5. 2022.
2. Kde je možné nájsť vzor prihlášky na štúdium na strednej škole alebo vzor prihlášky na
štúdium v odbornom učilišti alebo praktickej škole?
Vzor prihlášky platný v školskom roku 2021/2022 s pokynmi na jej vyplnenie je zverejnený na
Edičnom portáli MŠVVaŠ SR tu: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms. Do riadku „Vyhľadávanie
(používajte diakritiku)“ vložte číslo „056“ a stlačte ikonu Hľadať.
3. Ako sa dozviem EDU ID svojho dieťaťa?
EDU ID Vášho dieťaťa Vám poskytne základná škola, ktorú Vaše dieťa navštevuje.
4. Kde nájdem EDU ID strednej školy?
9-miestny kód pre EDU ID strednej školy je zverejnený na portáli ministerstva školstva v registri
crinfo, link tu: https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ExportCSV?id=1.
5. Ktoré EDU ID mám uviesť na prihláške, ak sa hlásim na strednú školu, odborné učilište alebo
praktickú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy?
V tomto prípade neuvediete EDU ID spojenej školy, ale uvediete EDU ID organizačnej zložky
spojenej školy na ktorú sa hlásite. Následne do riadku „Názov strednej školy“ uvediete názov
organizačnej zložky napr. Stredná odborná škola dopravy a služieb ako organizačná zložka
Spojenej školy, Nám. sv. Martina, 90 851 Holíč (Je možné uviesť aj v skratke SOŠ DaS, Nám. sv.
Martina, Holíč).
6. Koľko prihlášok si môžem podať na talentové odbory?
Prihlášku podávate iba jednu – jedno tlačivo, na ktorom uvediete maximálne dva talentové
odbory.
7. Kde sa dozviem, či sa v danom odbore vzdelávania robia aj talentové skúšky?
Zoznam odborov vzdelávania, v ktorých sa vykonávajú talentové skúšky, je dostupný na
webovom sídle ministerstva školstva, link: https://www.minedu.sk/profilove-predmety-naprijimacie-skusky-na-stredne-skoly/. Túto informáciu nájdete aj v kritériách pre prijímacie
konania na príslušnú strednú školu, ktoré školy zverejňujú na svojich webových sídlach.

8. Na ktorú adresu mám poslať prihlášku, ak má organizačná zložka spojenej školy inú adresu
ako jej organizačná zložka, na ktorú podávam prihlášku?
Na adresu príslušnej spojenej školy. Doručovaciu adresu Vám môže poskytnúť základná škola,
príslušná stredná škola, alebo je adresa zverejnená v kontaktoch na internetovom sídle
príslušnej strednej školy.
9. Je možné podať prihlášku na strednú školu okrem listinnej formy (prostredníctvom poštovej
prepravy alebo osobným podaním) a okrem elektronickej formy (prostredníctvom školského
informačného systému) aj inými formami ?
Nie. Prihlášku na strednú školu je možné podať len v listinnej forme (prostredníctvom poštovej
prepravy alebo osobným podaním) alebo prostredníctvom školského informačného systému.
V prípade, že školský informačný systém z technických dôvodov nebude môcť elektronicky
odoslať prihlášku na všetky stredné školy uvedené v prihláške, zákonný zástupca bude
školským informačným systémom upozornený. Následne zákonný zástupca odošle poštou
alebo osobným podaním vytlačenú prihlášku na tie stredné školy, na ktoré prihláška nebola
odoslaná elektronicky zo školského informačného systému.
Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom
emailu !

10. Kde má zákonný zástupca zistiť skutočnosť, či je pre daný odbor vzdelávania potrebné
vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti žiaka so
zdravotným znevýhodnením študovať zvolený odbor vzdelávania ?
Zoznam študijných odborov alebo učebných odborov pre ktoré sa pre prijímacie konanie pre
školský rok 2022/2023 vyžaduje vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o
zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania zverejní Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle v časti vzdelávanie – stredné vzdelávanie,
link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-savyzaduje-zdravotna-sposobilost/
11. Kde získa zákonný zástupca informácie o skutočnostiach, či má predkladať potvrdenia
vyžadované ako prílohy k prihláške napr. či má jeho dieťa (uchádzač o štúdium) zmenenú
pracovnú schopnosť, vyjadrenie všeobecného lekára pri žiakovi so zdravotným
znevýhodnením, diagnostická správa pri žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami atď.
V prípade potreby overenia skutočnosti, či má žiak zmenenú pracovnú schopnosť alebo
zdravotné znevýhodnenie, sa zákonný zástupca informuje u všeobecného lekára žiaka.
V prípade potreby overenia skutočnosti, či ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, sa zákonný zástupca informuje predovšetkým u výchovného poradcu na základnej
škole alebo u príslušného odborného zamestnanca základnej školy (napr. špeciálny pedagóg,
školský psychológ).

12. Musí zákonný zástupca prikladať k prihláške aj kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré
preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
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Áno, ak ich zákonný zástupca môže doložiť. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré
preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži, sa považujú za
nepovinnú prílohu. Tieto kópie alebo aj skeny (v prípade podania prihlášky prostredníctvom
školského informačného systému) budú prikladať žiaci, ktoré v prihláške uviedli umiestnenia
v predmetovej olympiáde alebo súťaži. V prípade, že spomenutá dokumentácia, preukazujúca
deklarované umiestnenia, nebude k prihláške priložená, je stredná škola oprávnená tieto
deklarované umiestnenia nezohľadňovať pri prijímacom konaní.
13. Čo v prípade, že zákonný zástupca nebude môcť nájsť informácie potrebné k vypísaniu
prihlášky (EDU ID strednej školy, kritériá pre na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na
stredných školách, na ktorých má záujem študovať žiak, označenia a názvy odborov
vzdelávania – študijné odbory a učebné odbory, spôsob vyplnenia prihlášky atď.)
Obráti sa na výchovného poradcu na svojej základnej škole. Pre prijímacie konanie v školskom
roku 2022/2023 vypĺňa prihlášku zákonný zástupca žiaka - uchádzača, ktorý zodpovedá aj za
úplnosť a správnosť jej vyplnenia. Riaditeľ základnej školy potvrdzuje vyplnenú prihlášku,
pričom kontroluje úplnosť jej vyplnenia, vrátane požadovaných príloh. Základná škola, ktorú
uchádzač navštevuje, koordinuje a usmerňuje proces vypĺňania a podávania prihlášok. V tejto
súvislosti budú na jednotlivých základných školách k dispozícií poverení zamestnanci (najmä
výchovní poradcovia), ktorí budú so zákonnými zástupcami konzultovať vypĺňanie a podávanie
prihlášok na stredné školy tak, aby boli prihlášky vypísané a podané riadne a včas.
14. Termín na odoslanie potvrdenia o nastúpení na štúdium na strednej škole je 23. máj 2022
(23:59 hod.). Je to termín, kedy toto potvrdenie už má byť v rukách riaditeľa strednej školy,
alebo stačí, ak bolo potvrdenie do 23. mája (23:59 hod.) podané na poštovú prepravu ?
Je to termín podania na poštovú prepravu. Za včas doručené potvrdenie o nastúpení na
štúdium sa považuje potvrdenie, ktoré bolo najneskôr do 23. mája 2022 (23:59 hod.) zákonným
zástupcom podané na poštovú prepravu. V prípade, že je potvrdenie o nastúpení na štúdium
odosielané vo zoskenovanej podobe (riadne podpísané!) prostredníctvom emailovej
komunikácie, včas podané potvrdenie o nastúpení na štúdium musí byť emailom odoslané do
23. mája 2022 (23:59 hod.). Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné podať aj osobne do
rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní ( v tomto prípade
je potrebné, aby oprávnený zamestnanec strednej školy potvrdil zákonnému zástupcovi
prevzatie potvrdenia (podpisom a dátumom prevzatia) na rovnopis alebo kópiu potvrdenia. Aj
v tomto prípade musí byť potvrdenie podané do 23. marca 2022 (23:59 hod.).
15. Je možné zaslať potvrdenie o nastúpení na štúdium aj inými formami ako v listinnej forme
alebo osobným podaním?
Áno. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej
komunikácie (riadne podpísané a zoskenované) – potvrdenie musí byť odoslané do 23. mája
2022 (23:59 hod.).
16. Musí zákonný zástupca zasielať potvrdenie o nenastúpení na štúdium na školy, na ktoré bol
prijatý a nechce na tieto školy nastúpiť ?
Áno. Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium na
všetky stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý a nechce na týchto školách nastúpiť na
štúdium. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní túto povinnosť a nezašle včas a riadne
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podané potvrdenie o nenastúpení na štúdium na príslušnej strednej škole, rozhodnutie
o prijatí žiaka na príslušnú strednú školu stráca platnosť.
17. Je záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium aj v prípade, že žiak zároveň podal
odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium do odboru vzdelávania na tej istej škole
alebo na inej škole?
Áno a v prípade prijatia na odvolanie ho musí zákonný zástupca zrušiť. Zákonný zástupca sa
môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. V prípade, že zákonný zástupca do 23. mája 2022 už potvrdil
nastúpenie na štúdium na odbor vzdelávania, do ktorého bol prijatý a odvolanie voči neprijatiu
do odboru vzdelávania na inej alebo na tej istej strednej škole podal až po 23. 5. 2022 a tomuto
odvolaniu bude vyhovené (t. j. uchádzač bude na túto školu prijatý na základe odvolania), tento
uchádzač bezodkladne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej pôvodne potvrdil
nastúpenie na štúdium do odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia.
18. Musia potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium podpísať obaja zákonní zástupcovia?
Áno. V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení na štúdium obaja. Výnimku predstavuje situácia, keď prihlášku na
štúdium na strednej škole podpisoval len jeden zákonný zástupca na základe toho, že rodičia
zaslali najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu písomné vyhlásenie o tom, že
prihlášku bude podpisovať len jeden zo zákonných zástupcov – v tomto prípade podpisuje
spomínané potvrdenie len zákonný zástupca, ktorý na základe spoločného vyhlásenia
zákonných zástupcov podpísal prihlášku na strednú školu.
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