
Obvodný úrad Prešov 
odbor školstva 

Tarasa Ševčenka 11, 080 01  Prešov 
 

 
        Telefón                         Fax                   e-pošta                 Internet    IČO            Bankové spojenie      
051/74627 38, 74627 39     051/74627 00    

▪           ▪   
 
Základným školám v kraji 
Stredným školám v kraji 
 
▪           ▪ 

 
 
Váš list číslo/zo dňa                           Naše číslo                         Vybavuje/linka                                     Prešov 
                                                         RD/2013/00051-6           Ing. Baláž/051-7462739                         09. 01. 2013  
 
Vec 
Prijímacie skúšky na stredných školách - usmernenie 
 

  
Na základe viacerých otázok riaditeľov škôl k prijímacím skúškam do prvého ročníka stredných škôl Ob-

vodný úrad Prešov, odbor školstva zasiela všetkým školám v Prešovskom kraji nasledovné usmernenie.  
Od 01.  01. 2013 došlo k viacerým legislatívnym zmenám, preto si Vás dovoľujeme upozorniť na dôležité 

zmeny (prijatím zákona č. 324/2012 Z. z.), ktoré platia pre prijímanie žiakov do stredných škôl už aj pre prijíma-
cie skúšky v tomto školskom roku (žiaci prijímaní pre školský rok 2013/2014). 

 
Podľa bodu 26.  Čl. IX zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 zákona  č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nasledovne: 

 
„Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchá-
dzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného 
odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, 
ak tento zákon neustanovuje inak“. 
 

To znamená, že bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí žiaci len do prvého ročníka dvojročného učebné-
ho odboru (nižšie stredné odborné vzdelanie), trojročného resp. štvorročného učebného odboru (stredné odbor-
né vzdelanie), ktoré sa ukončujú záverečnou skúškou (viď. § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona). 
Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky stredné školy (gymnáziá, stredné odborné 
školy a konzervatóriá) musia žiaci robiť prijímacie skúšky !   

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len žiaci v zmysle § 65 ods. 4 školského zákona (len toto zákon 
ustanovuje inak), ktorý sa nemenil, a preto naďalej platí: 

 
„Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v kaž-
dom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa 
nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje ove-
renie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania“. 
 
 Ďalšie podrobnosti k prijímacím skúškam budú uvedené v Organizačných pokynoch k prijímacím skúš-
kam na stredné školy v Prešovskom kraji pre školský rok 2013/2014, ktoré vydá ObÚ Prešov - OŠ. 
 

S pozdravom 
 

 
 
 
 
 
          PhDr.  Kvetoslava Komanická 
           vedúca odboru 
 


