
ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA v školskom roku 2019-20 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje nové termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania 

na vzdelávanie v stredných školách. 

A) Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. 

júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť 

upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania 

upraví samostatné rozhodnutie. 

B) Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie 

do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

Na základe  tohto rozhodnutia sa rušia predchádzajúce postupy a platia nové pokyny: 

1.V platnosti zostáva : na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu 
ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

 
2. Do 11.5 môžete v prípade záujmu zmeniť výber strednej školy - na základe upravených    
kritérií stredných škôl .Po tomto termíne sa prihlášky doplnia, skontrolujú a  pripravia. 
( kritériá stredných škôl majú byť zverejnené do 7. mája).   
 
3. Nahlásite  Vašu aktuálnu mailovú adresu v prípade, že sa zmenila od júna 2019  
  (ak je mail adresa bez zmeny, neposielajte ju). 
 
4. Prijímanie žiakov na SŠ sa uskutoční na základe študijných výsledkov, do ďalších kritérií , 
okrem iného, patria  aj olympiády a súťaže. 
 
5. Ak sa žiak úspešne zúčastnil súťaží, olympiád (na úrovni okres a vyššie), ktoré zohľadňuje   
Vami vybraná SŠ, zašlete diplom, potvrdenie ,...elektronicky 
    a) do 11.5 na mail  pukanova@zsbenkova.sk  alebo  
    b) od 19.5 priamo na vybranú školu  
        (umiestnenie v predmetovej olympiáde stačí, ak to rodič len nahlási strednej škole, a 
tá informácie overí u Iuventy). 
    Pozorne si prečítajte kritériá SŠ, ktoré súťaže a s akým umiestnením zohľadní! 
 
6. Všetky zmeny, zasielanie dokumentov, a pod. nahlásite na mail pukanova@zsbenkova.sk 
Ďalšie informácie , postup, budú priebežne aktualizované. 
Podrobné informácie o celom priebehu prijímacieho konania odporúčam preštudovať na 
uvedenej adrese pod názvom: 

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných 

školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (29. 4. 2020): 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-

skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/ 
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