
PRIJÍMACIE SKÚŠKY - NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY 
 
14.5.2021 
  

1. Žiak nebol prijatý na našu SŠ, potvrdenie o nastúpení podal na inú SŠ a nám sa tým pádom v 
školskom systéme Edupage objavila informácia, že nenastupuje k nám. Zákonný zástupca žiaka 
však podal na našu školu odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí. Ako máme postupovať? 
Prípadne do akej miery je pre nás záväzné potvrdenie o nenastúpení, ktoré sa zobrazuje v 
školskom systéme Edupage? Do akej miery je záväzné  potvrdenie o nastúpení resp. o 
nenastúpení pre rodiča? Môže ho meniť (keď sa používal zápisný lístok, možné to bolo) ? Totiž 
vznikajú z toho veľké zmätky. 

 
  

Ak zákonný zástupca žiaka, ktorý splnil prijímacie kritériá, avšak z dôvodu nedostatku miesta 
nebol prijatý podal odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, znamená to, že žiak má záujem 
nastúpiť na Vašu školu v prípade uvoľnenia miesta, t.j. ak niektorý z prijatých uchádzačov 
oznámi škole, že nenastupuje.  
Riaditeľ strednej školy prijme na uvoľnené miesto prvého ďalšieho uchádzača, ktorý je v 
zozname úspešných uchádzačov zoradených podľa výsledkov prijímacieho konania, a ktorý 
podal odvolanie. (jednoducho vysvetlené: riaditeľ prijme prvého uchádzača pod čiarou, t.j. 
ktorý vyhovel prijímacím kritériám, ale nebol prijatý z dôvodu nedostatku miesta a podal voči 
rozhodnutiu o neprijatí odvolanie) 

  
2. Ak dostaneme informáciu o nenastúpení žiaka k nám cez Edupage - je to len krátky text, že žiak 

nenastupuje k nám ( vidíme, či je od rodiča alebo inej SŠ, nie je tam však priložený dokument 
o nenastúpení, keďže rodič môže poslať potvrdenie  v podobe scanu len v prípade, ak chce na 
nejakú školu nastúpiť - tým ostatným sa automaticky zobrazí informácia, že nenastupuje k 
nim), môžeme túto informáciu brať za relevantnú? (ide o to, že keď sa nám takáto informácia 
objaví, či je postačujúca na to, aby sme žiaka mohli "preskočiť" pri posúvaní poradia pri 
odvolaní) 

 
Áno. Žiaka môžete preskočiť, pokiaľ ste si istí, že už nepodá odvolanie. Ak zákonný zástupca 
žiaka podal odvolanie, žiaka nemôžete preskočiť. 
Žiak, ktorý chce nastúpiť na školu, na ktorú bol prijatý a nemá záujem podávať odvolanie, 
nemusí prikladať dokument o nenastúpení – informáciou pre Vás je informácia v informačnom 
systéme, ktorá sa Vám automaticky zobrazila – je postačujúca na to, aby ste žiaka mohli 
„preskočiť“ pri posúvania poradia pri odvolaní. Upozorňujeme však na povinnosť rezervovať 
miesta tým žiakom, ktorí sa prijímacej skúšky nemohli zúčastniť z dôvodu choroby, povinnej 
karantény alebo povinnej izolácie. 

  
3. Ako postupovať v procese prijímacích skúšok na stredné školy v prípade, ak je dieťa v 14-dňovej 

karanténe? 
 

Chorého žiaka, alebo žiaka v karanténe písomne ospravedlní jeho zákonný zástupca. Prijímacie 
konanie v prípade chorého žiaka alebo žiaka v karanténe je potrebné konať po skončení 
ochorenia alebo karantény žiaka v termíne, ktorý určí riaditeľ strednej školy. Tento termín by 
mal byť prvý alebo druhý deň po skončení karantény. Náhradný termín riaditeľ školy písomne 
oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača na základe jeho písomného ospravedlnenia 
zákonným zástupcom. V prípade, ak má škola v kritériách na prijatie ustanovené, že žiak môže 
vykonávať prijímaciu skúšku aj dištančne, môže žiak vykonať prijímaciu skúšku počas karantény 
aj dištančne. 



4. Má stredná škola právo skrátiť termín rozhodnutia o zápise na strednú školu pre zákonných 
zástupcov pred 25. 5. 2021? 

 
Stredná škola nemá právo a nemôže skrátiť termín doručenia potvrdenia o nastúpení žiaka na 
štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. V zmysle bodu 8. 
rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10124:1-A1810 z 26. januára 
2021 je termín stanovený do 25. mája a tento termín je záväzný pre všetky stredné školy.  
 

5. Robil som prijímacie skúšky na dve školy Môže zákonný zástupca žiaka zmeniť cez EduPage 
rozhodnutie o nástupe na preferovanú školu A aj napriek tomu, že už predtým potvrdil nástup 
na školu B?    
 
Áno. V prípade, že sa zákonný zástupca odvolal proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o 
neprijatí (§ 68 ods. 4 školského zákona), v procese odvolania bol úspešný a jeho dieťa bolo 
prijaté na odvolanie na preferovanú školu A, môže v EduPage zmeniť rozhodnutie o nástupe 
na túto školu – záväzne potvrdiť nástup dieťaťa. Škola B v EduPage uvidí informáciu, že bol 
zadané záväzné potvrdenie o nástupe dieťaťa na školu A. 

  
6. Som v karanténe a náhradný termín mi bude môcť byť určený až po 25.5.2021, teda po termíne 

na doručenie potvrdenia o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole. Bude 
mi riaditeľ školy stále rezervovať miesto? Obávam sa, že po 25. 5. 2021 mi bude oznámené, že 
prijímacie konanie je už ukončené a ja nebudem prijatý na žiadnu strednú školu. Čo mám 
robiť? 
 
Riaditeľ strednej školy Vám musí v zozname prijatých uchádzačov rezervovať miesto a určiť 
náhradný termín. Pokiaľ v náhradnom termíne prijímaciu skúšku vykonáte úspešne, budete 
prijatý na strednú školu. Ak neuspejete, Vaše rezervované miesto bude ponúknuté prvému 
uchádzačovi, ktorý splnil prijímacie kritériá, bol „pod čiarou“ a podal odvolanie. 
 

7. Je možné požiadať o výnimku z karantény pre uchádzača o štúdium na strednej škole zo 
zahraničia? 
 
Pri prijímaní na stredné školy sa uchádzači zo zahraničia riadia všeobecnými pokynmi pre vstup 
do Slovenskej republiky, v zmysle ktorých prichádzajú na prijímacie skúšky po karanténe s 
negatívnym výsledkom testovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, výnimku z uvedeného ustanovenia udeliť nemôže. O možnosti vykonať prijímaciu 
skúšku dištančným spôsobom je potrebné sa informovať na konkrétnej škole. 

 
04.5.2021 
 

1. Zverejnili ste na stránke ministerstva vzor Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu 
o karanténe žiaka. Žiak mi už odovzdal čestné vyhlásenie o karanténe, ale nie na vzorovom 
tlačive. Musím kontaktovať zákonného zástupcu, aby odovzdal vyhlásenie opäť, vyplnené na 
vzorovom tlačive? 
 
Nie. Zákonný zástupca môže čestné vyhlásenie o karanténe žiaka poslať aj mailom, dôležité je, 

aby v čestnom vyhlásení uviedol, kedy skončí karanténa, aby riaditeľ školy mohol žiaka pozvať 

na náhradný termín po skončení karantény žiaka.  



2. Žiak bol v karanténe a nemohol sa zúčastniť prijímacej skúšky na dvoch školách. Riaditelia 
z týchto škôl pozvali žiaka na náhradný termín konania prijímacej skúšky v ten istý deň. Čo má 
žiak robiť? 

 
Komunikovať so školami. Riaditeľom stredných škôl bolo v elektronickom systéme umožnené 
komunikovať s uchádzačom – oznámiť uchádzačovi náhradný termín, na ktorý ho riaditeľ 
strednej školy chce pozvať. Uchádzač môže termín potvrdiť a v prípade, že sa termíny z dvoch 
škôl prekrývajú, môže to priamo oznámiť riaditeľovi školy a požiadať riaditeľa školy o určenie 
iného náhradného termínu. 

 
30.4.2021 
 

1. Žiaci majú na talentových skúškach predviesť umelecký výkon. Ako majú spievať v rúškach? 
 
Podmienkou pre predvedenie umeleckého výkonu bez rúška je, že talentová skúška sa musí 

konať vo veľkej sále. Pri talentovej skúške v čase podania umeleckého výkonu (hra na 

dychovom nástroji, spev, herectvo, tanec...) je uchádzačovi povolené vykonať talentovú skúšku 

bez prekrytia horných dýchacích ciest. Členovia komisie, ako aj ostatní uchádzači musia mať po 

celú dobu prekryté horné dýchacie cesty, sedieť v minimálnom rozostupe 2 m v hľadisku. 

Obdobne možno nastaviť pravidlá aj pri športových výkonoch na športových školách. 

 
29.4.2021 
 

1. Deti museli ísť do karantény, nakoľko sa v ich triede vyskytol v piatok pozitívny spolužiak. V 
karanténe by mali byť do 7.5.2021 avšak 5.5.2021 by sa mali zúčastniť prijímacích skúšok. 
Deti sú vraj zdravé a pýtajú sa, či by sa prijímacích skúšok nemohli predsa len zúčastniť ak by 

mali negatívny PCR test zo 4.5.2021, čo je 11. deň po ohlásení pozitivity spolužiaka. Je možné 

prijať takéhoto žiaka na prijímacích skúškach, ak nemá žiadne príznaky ochorenia, PCR test má 

negatívny a vedeli by sme zabezpečiť, aby bol takýto žiak, prípadne aj rovnaké prípady, 

oddelený v inej triede ako ostatní uchádzači? 

Nie. Ak je žiak v karanténe, musí dodržať karanténu do posledného dňa. Riaditeľ školy mu určí 

náhradný termín. 

 
27.4.2021  
 

1. Ako má žiak dokladovať, že sa nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény? 
 

Čestným prehlásením rodiča, na ktorom rodič, resp. zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. Toto čestné 

prehlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň konania skúšky 

elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je úzkym kontaktom žiaka 

v karanténe. Riaditeľ školy určí náhradný termín prijímacej skúšky. 

Po skončení karantény, keď pôjde žiak na kontrolu k pediatrovi, získa od pediatra potvrdenie 

o karanténe žiaka. Toto lekárske potvrdenie odovzdá žiak riaditeľovi školy v deň, keď bude 

konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. 



 

2. Po úspešnom minulotýždňovom obnovení vyučovania v 9. ročníku základnej školy je po 
víkende niekoľko žiakov pozitívne testovaných a týmto sa dostáva do 14-dňovej karantény celá 
trieda. Prijímacie pohovory sú stanovené na 3. 5. 2021, čo je  v prípade 
dodržania stanovenej  karantény nereálne absolvovať. Sú síce aj druhé kolá prijímacích 
pohovorov, ale tiež to môže mať rovnaký scenár, čiže opakovane pozitívni žiaci a dookola ďalšia 
karanténa. Ako máme postupovať?  
 

Odporúčame Vám postupovať nasledovne:  

1. Chorého žiaka alebo žiaka v karanténe písomne ospravedlní jeho zákonný zástupca 

čestným prehlásením (spôsob ospravedlnenia uvedený v odpovedi na predchádzajúcu 

otázku). 

2. Riaditeľ školy určí pre konanie prijímacej skúšky náhradný termín tak, aby sa skúška 

konala v čo najkratšom čase po skončení ochorenia alebo karantény. Optimálne, ak si 

žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 

2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény. 

3. Náhradný termín riaditeľ školy písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača 

a oznámi uchádzačovi, aby v deň konania skúšky v náhradnom termíne doložil 

potvrdenie od pediatra  o ukončení karantény.  

4. V prípade, ak má škola v kritériách na prijatie ustanovené, že žiak môže vykonávať 

prijímaciu skúšku aj dištančne, môže ju stredná škola umožniť žiakovi konať aj touto 

formou. 

 

3. Máme uchádzača, ktorý si podal prihlášku na našu školu, uchádzač je z Ukrajiny. Môže konať 

skúšku dištančne? Na prijímacie skúšky sa z dôvodu karantény nemôže žiak dostaviť. 

 

Uchádzač je po príchode na Slovensko v karanténe. Pokiaľ uchádzač nemôže pricestovať na 

Slovensko skôr a v čase prijímacej skúšky je stále v karanténe, uchádzača ospravedlní zákonný 

zástupca čestným prehlásením (spôsob ospravedlnenia uvedený v odpovedi na otázku č.1 

z 27.4.2021) a žiak po predložení potvrdenia o skončení karantény bude prijímaciu skúšku 

konať v náhradnom termíne, ktorý určí riaditeľ školy v čo najkratšom čase po skončení 

karantény. Prijímacia skúška sa koná dištančne, pokiaľ to má škola stanovené v kritériách 

prijímacieho konania.  

 

Ak sa uchádzač nemôže dostaviť na Slovensko z dôvodu obmedzení vstupu na územie SR pre 

občanov tretích krajín, riaditeľ školy môže uchádzačovi umožniť vykonať prijímaciu skúšku 

dištančne. (aktualizované 29.04.2021) 

 
22.4.2021 (aktualizácia odpovede na otázku č. 4 dňa 4.5.2021) 
 

1. Je možné, aby škola rozhodla, či bude prijímacie testy robiť online alebo prezenčne?  

Môžu niektorí žiaci konať prijímacie skúšky dištančnou formou (napr. zahraniční žiaci)? 
 

Prijímacia skúška sa koná prezenčne, pokiaľ to nemá škola inak stanovené v kritériách 

prijímacieho konania. 

 

2. Aké kritériá budú platiť pre prijímacie pohovory prezenčnou formou?  

 



Tie kritériá, ktoré má škola schválené a zverejnené. 

 

3. Koľko žiakov môže byť v jednej učebni? Bude platiť pravidlo 5 + 1 alebo počet žiakov podľa m2? 

Môžeme dať do triedy toľko žiakov, koľko je tam voľných lavíc?  

 

Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity. Žiaci sedia po 

jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je vzdialenosť minimálne 2 metre. 

 

4. Čo má robiť riaditeľ školy, ak pozve žiaka na prijímacie pohovory a zákonný zástupca nepredloží 

negatívny test, príp. odmietne predložiť aj negatívny test za žiaka? 

 

Negatívny test zákonného zástupcu sa nevyžaduje v žiadnom okrese.  

Uchádzač musí predkladať test pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v bordovom 

okrese. Ak nepredloží test, nebude mu umožnený vstup do budovy školy a prijímaciu skúšku 

nebude môcť vykonať. 

V ružovom okrese, červenom alebo pomarančovom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) 

sa uchádzač testom nepreukazuje. (aktualizované 4.5.2021). 

 

5. Aký bude termín na ukončenie 1. kola prijímacieho konania? (napr. dieťa bude v karanténe či 
choré a nebude sa môcť zúčastniť prijímacieho konania)  
 
Prijímacie konanie v prípade chorého žiaka alebo žiaka v karanténe je potrebné konať po 
skončení ochorenia alebo karantény žiaka v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Náhradný termín 
zverejní riaditeľ školy na webe školy a písomne oznámi zákonnému zástupcovi uchádzača na 
základe jeho písomného ospravedlnenia zákonným zástupcom.  

 
6. Na niektorých našich školách systém prezenčnej formy prijímacieho konania 5 + 1 je 

nerealizovateľný v priebehu dvoch dní, hrozí predlženie realizácie prijímacieho konania.  

 

Na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov z 22.4.2021 sa prijímacia skúška sa realizuje 
v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity, k predĺženiu realizácie prijímacieho konania 
by teda nemalo prísť. 
 

7. Nesúhlasíme s návrhom, aby sme pre prihlásených žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastniť riadneho 

termínu prijímacieho konania z dôvodu ochorenia na COVID 19 alebo karantény, držali miesta 

a následne im ponúkli náhradný termín (obávame sa o počet takýchto žiakov). Je možné 

takýchto žiakov, ak v náhradnom termíne splnia kritériá, prijať nad plán výkonov? Z dôvodu 

časových prieťahov prijímacieho konania. 

 

COVID-19 je ochorenie,  a preto postupujeme rovnako ako v prípade akejkoľvek inej choroby. 

Karanténa je nariadená, preto je tento postup s náhradným prijímacím konaním tiež rovnaký. 

 

8. Ako postupovať v prípade, ak žiak bude mať pri vstupe horúčku 37,4 °C, ale bude mať negatívny 

test ?  

 

Odporúčame zopakovať meranie teploty po 10 - 15 minútach. Ak žiak aj po opakovanom 

meraní teploty bude mať teplotu do 37,5°C, ale nebude prejavovať žiadne iné príznaky 

ochorenia, do budovy vstúpiť môže, keďže toto môže byť aj dôsledkom stresu.  

 



9. MŠVVaŠ  vydalo dokument o elektronickom zasielaní rozhodnutí. Pokiaľ zákonný zástupca 

nemá aktivovanú schránku na doručovanie, posiela sa rozhodnutie v písomnej podobe. Musí 

to byť v listinnej podobe s doložkou o autorizácii alebo stačí pdf dokument s podpisom RŠ? 

 
Pokiaľ rodič nemá aktivovanú elektronickú schránku, stačí pdf dokument s okrúhlou pečiatkou 

školy a podpisom riaditeľa.  

 
10. Môže byť na každý deň prijímacieho konania rozdielny test? 

 

Áno, na každý deň, aj na každé kolo, tak ako na každý termín, môžu byť rozličné testy. 

 
11. Pri prijímaní uchádzačov zo zahraničia sa títo riadia všeobecnými pokynmi pre vstup do SR a až 

následne prichádzajú na prijímacie skúšky po karanténe s negatívnym výsledkom testovania. 
Bude sa na tom niečo meniť? 
 
Nie.  
 

12. Môžu rodičia čakať v budove?  

 
Nie.  

 
13. Môžeme robiť v škole  zápis do školy prezenčne spolu s rodičmi  prijatých žiakov?  
 

Ak budú dodržané všetky nariadenia platné v dobe, kedy škola chce konať zápis, môže. 
 
 

14. Používajú sa tento rok zápisné lístky? 
 
Nie. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka doručuje škole potvrdenie o nastúpení 
žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Potvrdenie odosiela podľa 
bodu 8 v Rozhodnutí ministra z 26. januára 2021. 

 
 
 


