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ZÁKON 
z 22. mája 2008 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách 

§ 62 
Predpoklady prijatia na vzdelávanie 

 
(1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 
a) nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným 
plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, 
na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2, 0,  
b) splnil podmienky prijímacieho konania,  
c) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a nemá priemerný prospech z povinných 
vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, 
okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku deviateho ročníka 
horší ako 2, 0. 
 
(2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného 
vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie 
podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku 
a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 
(3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 
a) úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a 
1. nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným 
plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, 
na konci druhého polroku siedmeho ročníka a na konci prvého polroku ôsmeho ročníka horší ako 2, 0,  
2. splnil podmienky prijímacieho konania,  
3. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a nemá priemerný prospech z povinných 
vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, 
okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka 
horší ako 2, 0 alebo  
b) úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a  
1. nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným 
plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, 
na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2, 0,  
2. splnil podmienky prijímacieho konania,  
3. získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a nemá priemerný prospech z povinných 
vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, 
okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku deviateho ročníka 
horší ako 2, 0. 
 
(4) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť 
prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo 
posledný ročník neukončil úspešne. 
 
(5) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky 



prijímacieho konania. 
 
(6) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť 
prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 
a) nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným 
plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, 
na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2, 
75,  
b) splnil podmienky prijímacieho konania,  
c) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a nemá priemerný prospech z povinných 
vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, 
okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku deviateho ročníka 
horší ako 2, 75. 
 
(7) Do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v 
konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. 
b) a splnil podmienky prijímacieho konania.  
 
(8) Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné odborné 
vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
(9) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia môže byť 
prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) a splnil 
podmienky prijímacieho konania. 
 
(10) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý získal úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c) a splnil 
podmienky prijímacieho konania alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) a 
splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
(11) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v strednej odbornej 
škole môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 
písm. c) a splnil podmienky prijímacieho konania alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 
ods. 4 písm. d) a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
(12) Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 
 
(13) Predpokladom prijatia na zdravotnícke študijné odbory vzdelávania je splnenie kritérií na 
zdravotnú spôsobilosť, ktoré ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 
 
(14) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam študijných 
odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 
nadania. 

§ 63 
Prihlášky na vzdelávanie 

 
(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na 
vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve 
stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch 
môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie 
špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7. 
 
(2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej 
školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú 
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory 
vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku 
na strednú školu 



a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo nadania,  
b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania. 
 
(3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne 
podľa odseku 2. 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. 
 
(4) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o 
schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 
 
(5) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje: 
a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,  
b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.  
 
(6) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v 
súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza. 

Organizácia prijímacieho konania 
§ 64 

 
(1) Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, určí ministerstvo 
školstva a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli 
pre jednotlivé odbory vzdelávania rovnaké; zverejnia ich do 15. októbra. 
 
(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží 
zriaďovateľovi školy najneskôr do 15. júna návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie 
v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory 
a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom 
roku v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory. 
Zriaďovateľ strednej školy47a) predloží návrhy podľa prvej vety do 30. júna samosprávnemu kraju, do 
ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí. 
 
(3) Orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka stredných 
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku do 30. 
septembra. 
 
(4) Orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého 
ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom v jeho územnej pôsobnosti pre nasledujúce 
prijímacie konanie do 15. septembra tak, aby počet žiakov do týchto tried neprekročil 5 % z daného 
populačného ročníka v príslušnom školskom roku. Návrh prerokuje s príslušným zriaďovateľom. 

§ 65 

 
(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so 
súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny 
konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní 
a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo nadania,  
b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania. 
 
(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, jej 
obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 
v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na 
štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 6. Riaditeľ strednej školy je povinný 
tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1; pre žiakov so zdravotným 



znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 
 
(3) Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na 
prijatie uchádzačov 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. 
 
(4) Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 
dosiahol v každom 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 overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 
 
(5) Kritériá podľa odsekov 3 a 4 oznámi riaditeľ školy najneskôr v termíne podľa odseku 1. 
 
(6) Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa odseku 3 
alebo 4 najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 
 
(7) Do odborov vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 
nadania, sa prijímajú uchádzači po ich overení; na tanečné konzervatórium a gymnázium so 
zameraním na telesnú výchovu aj po overení zdravotnej spôsobilosti.  
 
(8) Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru v gymnáziu možno prijať uchádzača 
len do prvého ročníka. Ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných 
škôl sa na osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú.  

 


