
Rodičovské združenie zákonných zástupcov 

žiakov  9. ročníka ZŠ Rázusova 

(26.11.2018) 

 

 

 Do 20. 2. 2019  
 

 
     Podať prihlášku  

 
(skontrolovanú, podpísanú, potvrdenú 

lekárom) riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné 

odbory, ktoré si vyžadujú overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo 

talentu. 

 

 

 



 Prijímacie skúšky – talentové  

25.3. - 12.4.2018 
 
 
 

Odbory vyžadujúce preukázanie talentu 

- Bilingválne (dvojjazyčné) stredné školy   

(gymnázium, obchodná akadémia)  

 

- Umelecké stredné školy, herecké  

 

- Konzervatórium (hudba, spev, tanec) 

 

- Športové (gymnázium)  Odbor masér 

(stredná zdravotná škola)  Pedagogické 

(učiteľka materskej školy)  

 

 

 



 Do 10. apríla 2019 

 

• podať 2 prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory 

stredných škôl, kde sa nevyžaduje 

talentová skúška:    gymnáziá, stredné 

odborné školy 

 Testovanie 9 – 2019         3. a 4. 

apríla 2019. 

 

 

• Náhradný termín sa uskutoční     16. a 17. 

apríla 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 Čo treba urobiť po podaní 

prihlášky na strednú školu? 

 

• 1. Vykonať prijímacie skúšky: 

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok 

(vrátane osemročných gymnázií)  13.5.2019 

(pondelok) 

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok 

(vrátane osemročných gymnázií)  16.5.2019 

(štvrtok)  

 

 

• 2. Overiť si prijatie žiaka na príslušnú 

strednú školu (po zverejnení výsledkov 

prijímacích skúšok) 

 

        . 3. Vyzdvihnúť zápisný lístok – len 1 kus 

– potvrdený riaditeľom školy u výchovného 

poradcu 



 

• 4. Zápisný lístok odovzdať v stanovenom 

termíne na zvolenú strednú školu  

 

• 5. V prípade potreby zápisný lístok 

preniesť na inú strednú školu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Duálne vzdelávanie 

 

- Je to prepojenie všeobecného a odborného 

teoretického vzdelávania s praktickou 

prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.  

 

- Výučba v škole sa strieda s praktickým 

vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. 

 

  - Zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava 

žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú 

požiadavkám praxe u zamestnávateľa.  

 

 - Praktické vyučovanie u zamestnávateľa sa 

uskutočňuje  na pracovisku praktického 

vyučovania podľa vzorových u učebných 

plánov a vzorových učebných osnov. 

 



 Tri dôležité kroky pre prijatie na 

sš 

• 1. Známky na polročnom vysvedčení 

• 2. Testovanie 9 – 2019 ( apríl) 

• 3. Prijímacie pohovory (máj) 

   (Sš zverejňujú kritériá prijatia žiakov na sš) 

 

 

 

 


