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minister 

 
 Bratislava 26. januára 2021 

 Číslo: 2021/10124:1 - A1810 

 

ROZHODNUTIE  

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona  č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov rozhoduje takto: 

 
1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch 

vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 
nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.  

 
2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným 

zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory 
vzdelávania do 8. apríla 2021. 

 
3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor 

alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je 
uvedený v prílohe č. 2. 

 
4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory 

vzdelávania do 16. apríla 2021. 
 
5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť 

prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, 
ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.  

 
6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 
konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021. 

 
7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi 
cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva 
prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. 

 



8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení 
žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný 
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-
mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. 
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium 
alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3. 

Odôvodnenie: 

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021. 
Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na 
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. 
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