
               TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE        

                     ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

1. Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

do 1. februára 2017 

 riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny    

     prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie    

     špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

do 20. februára 2017 

 zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium    

      v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych       

      schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú     

 žiak navštevuje 

do 28. februára 2017 

 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu 

 uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na          

štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych    

schopností, zručností alebo nadania priamo na strednú školu (jeho   

prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú  

navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia   

zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie) 

od 25. marca do 15. apríla 2017 

 talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo  

 nadania 

 

 

 



2. Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania 

do 31. marca 2017 

 riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny  

      prijímacích skúšok 

5. apríla 2017 

 Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka Testovanie 9 - 2017 

do 10. apríla 2017 

 zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium  

      riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje 

20.apríla 2017 

 náhradný termín Testovania 9 - 2017 

do 20. apríla 2017 

 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu 

 uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na    

     štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške    

      potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k   

           prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne      

           osvedčené kópie) 

9. mája 2017 (utorok) 

 1. termín prvého kola prijímacích skúšok 

11. mája 2017 (štvrtok) 

 2. termín prvého kola prijímacích skúšok 

do 6. júna 2017 

 riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole    

      vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet         

      miest 

20. júna 2017 (utorok) 

 druhé kolo prijímacích skúšok 


