Harmonogram prijímacieho konania a informácie o prihláškach na
stredné školy a 8-ročné gymnáziá:
Do 1. 2. 2018 stredné školy zverejnia kritériá prijatia a termíny prijímacích skúšok na stredné školy a
8-ročné gymnáziá, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (t. j.
stredné školy s talentovými skúškami), napr. športové gymnázium, bilingválne gymnázium,
bilingválna OA, tanečné konzervatórium, umelecké školy atď.
Do 20. 2. 2018 zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ resp. výchovnému poradcovi na
stredné školy a 8-ročné stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo talentu. Týka sa to aj žiakov 8. ročníka, ktorí majú záujem o bilingválne štúdium a žiakov 5.
ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na talentových 8-ročných stredných školách.
Do 28. 2. 2018 základná škola odošle prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie
špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
25. 3. 2018 – 15. 4. 2018 – Talentové skúšky.
Do 31. 3. 2018 stredné školy zverejnia kritériá prijatia na netalentové odbory.
21. 3. 2018 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ = Testovanie 9
Do 11. 4. 2018 zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ resp. výchovnému poradcovi na
stredné školy a 8-ročné gymnáziá.
Do 20. 4. 2018 základná škola zašle prihlášky na stredné školy a 8-ročné gymnáziá.
14. 5. 2018 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok, vrátane 8-ročných gymnázií.
17. 5. 2018 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok, vrátane 8-ročných gymnázií.
Do 31. 5. 2018 stredné školy zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok.
19. 6. 2018 2. kolo prijímacích skúšok.

Prihlášky na stredné školy spracúva výchovný poradca, nie zákonný zástupca žiaka. Zákonný
zástupca vypíše len tlačivo „Podklady na vyplnenie prihlášky“, ktoré dostane od výchovného
poradcu. Vypísané prihlášky výchovný poradca odovzdá v dostatočnom časovom predstihu
zákonnému zástupcovi žiaka. Zákonný zástupca a žiak prihlášku podpíšu, dajú potvrdiť obvodnému
lekárovi žiaka, že žiak je schopný štúdia na danej strednej škole (potvrdenie je spravidla
spoplatnené) a do stanoveného termínu odovzdajú späť výchovnému poradcovi. Prihlášku posiela
na strednú školu základná škola.
Žiak 9. ročníka si môže podať 2 prihlášky na talentové odbory a 2 prihlášky na netalentové odbory.
Žiak 8. ročníka si môže dať 2 prihlášky na bilingválne štúdium = talentové.

Žiak 5. ročníka si môže dať 2 prihlášky na talentové odbory (napr. šport na Športovom gymnáziu J.
Herdu, tanec na Tanečnom konzervatóriu) a 2 prihlášky na 8-ročné gymnáziá (napr. Gymnázium J.
Hollého, Gymnázium A. Merici)
Ak sa žiak zúčastnil olympiád alebo súťaží na vyššej ako školskej úrovni (t. j. mestská, krajská,
celoslovenská a pod.), môže priložiť kópie 2 diplomov k prihláške. Odovzdá ich výchovnému
poradcovi pri spracúvaní prihlášky, aby mohli byť údaje o súťaži zapísané do prihlášky. Počet bodov
za súťaže si určuje každá stredná škola osobitne.
V prípade, že sa žiak rozhodne pre školu mimo Trnavy, treba nahlásiť prípadný záujem o internát
výchovnému poradcovi.
Odvolanie voči neprijatiu žiaka na strednú školu podáva zákonný zástupca žiaka.
Informácie o Testovaní 9, harmonograme prijímacieho konania a naplnenosti stredných škôl môžete
získať na stránke Školského výpočtového strediska: www.svs.edu.sk.
Stredné školy zverejňujú na svojich stránkach termíny dní otvorených dverí, kedy si žiaci i zákonní
zástupcovia môžu prezrieť strednú školu. Nájdete tam aj informácie o učebných odboroch,
vyučovacích predmetoch, krúžkoch, spolupráci so zahraničím, fotogalériu o dianí na školách,
ukážkové testy prijímacieho konania, čo Vám môže pomôcť pri výbere strednej školy.
Po prijatí žiaka na strednú školu, vystaví základná škola zápisný lístok, ktorý musí žiak priniesť na
zápis. To znamená, že prijatie žiaka treba nahlásiť výchovnému poradcovi.
Informácie o Testovaní 9
Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 21. 3. 2018
Žiak, ktorý získa z oboch testovaných predmetov (slovenský jazyk, matematika) 90%, môže byť
prijatý na strednú školu bez prijímacích skúšok.
Náhradný termín: 5. 4. 2018
Výsledky Testovania 9 môže základná škola získať po 2. 5. 2018 zo Školského výpočtového strediska.
Výsledky sa do prihlášok na stredné školy nevpisujú. Stredné školy si ich vyžiadajú zo Školského
výpočtového strediska a pridelia body v rámci prijímacieho konania.

Konzultačné hodiny pre žiakov: podľa potreby počas celého týždňa.
Konzultačné hodiny pre zákonného zástupcu žiaka: štvrtok 8.45 – 11.35 v kabinete cudzích jazykov
– pavilón C, 1. poschodie, príp. podľa dohody.
Výchovný poradca: Mgr. Ľubica Tarabíková

