
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 

rodičov (zákonných zástupcov) žiakov 9.ročníka  

 ( K A M   a    A K O   N A   S T R E D N Ú   Š K O L U ? ) 

 

PROGRAM: 

OTVORENIE, PRIVÍTANIE 

1.  Školská dochádzka 

2.  Sústava stredných škôl 

3.  Študijné odbory 

4.  Časový harmonogram 

5.  Prihláška na strednú školu 

6.  Zápisný lístok 

7.  Odvolanie 

8.  SŠ na Kysuciach 

9.  Prístupné informácie na internete 

10. Kontakt a úradné hodiny 

11. Iné, diskusia 

ZÁVER, POĎAKOVANIE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. POVINNÁ ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA 

 

§ 19 Školského zákona č. 245 z roku 2008 

 

Povinná školská dochádzka 

(1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej 

dochádzky. 

(2) Povinná školská dochádzka je desaťročná (po úspešnom 

ukončení 1. ročníka SŠ) a trvá najviac do konca školského roku, v 

ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

 

§ 63 

Prihlášky na vzdelávanie 

(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať 

dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom 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. SÚSTAVA STREDÝCH ŠKÔL 

Typy stredných  škôl v SR  

• gymnázium,  
• stredná odborná škola,  
• konzervatórium.  

Podľa zriaďovateľa sú to: 

• štátne školy, 
• súkromné školy, 
• cirkevné školy, 

Gymnázium 

Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná 
stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom 
alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné 
všeobecné vzdelanie. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané 
predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu 
pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a 
športe. 

Stredná odborná škola 

Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, 
ktorá pripravuje žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom 
vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie 
programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon 
povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, zdravotníctve, 
verejnej správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach a môžu 
pripravovať aj na ďalšie štúdium.  

Konzervatórium 

Konzervatórium poskytuje komplexné umelecké a umelecko-
pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké 



uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo 
vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.  

 

 

 

 

 

3.ŠTUDIJNÉ ODBORY 

 

• Pre 3-ročné, 4-ročné a 5-ročné študijné odbory treba mať 

ukončený 9. ročník ZŠ, 

• 4-ročné a 5-ročné študijné odbory – žiaci vykonajú prijímacie 

skúšky !!! 

• Pre 2-ročné učebné odbory je  nutné mať ukončený minimálne 

6. ročník, ak žiak neukončí ani 6. ročník, odchádza do 

pracovného pomeru, 

• Talentové:  

     vyžaduje sa talentová skúška.  

Patria sem tieto odbory: športové, pedagogické, umelecké, 

jazykové, odbor masér.  

Kritéria k talentovej skúške zverejní škola včas pred jej konaním. 

Žiak si môže podať dve prihlášky na talentové odbory. 

ALE – POZOR na prekrývanie termínov skúšok !!! 

Netalentové – všetky ostatné odbory. 



Na 4-ročné a 5-ročné študijné odbory žiaci musia vykonať 

prijímacie skúšky+pripočíta sa prospech za posledné 2 ročníky 

ZŠ + výsledky Testovania9 + diplomy. 

Žiak si môže podať dve prihlášky na 1. termín prijímacích 

skúšok. V prípade, ak nebude prijatý, ešte ďalšie dve prihlášky 

na 2. termín prijímacích skúšok.  

Každá SŠ má iné kritériá a menia sa podľa potreby.   

 

4. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

� Koniec 8. ročníka:  

– vypĺňanie predbežného záujmu na SŠ + evidencia v ŠVS LM  

� September – január 9. ročníka: 

- spresnenie záujmu, 
- DVP (Dni voľby povolania) – CPPPaP Čadca 
- VEĽTRH - BURZA SŠ v DK Čadca, 
- DOD (Deň otvorených dverí) na SŠ (zverejnené na web 

sídle strednej školy), 

 a to maximálne 2 – 3 SŠ na priepustku zo ZŠ podpísanú triedou 
učiteľkou a rodičom, (čím rodič berie zodpovednosť za bezpečnosť 
dieťaťa !!!): 

 – SŠ v Čadci: 2-3 vyučovacie hodiny, 

- mimo mesta Čadca – celý deň 

� Február - prihlášky na talentové odbory – do 20.2.2016 
� Apríl - TESTOVANIE 9 – 2016  



 

Testovanie 9-2016 dňa 6. apríla 2016 (streda) z predmetov    

                              matematika, slovenský jazyk a literatúra 

    Náhradný termín konania Testovania 9-2016 sa uskutoční  

   dňa 19. apríla 2016 (utorok) – v ZA 

� 25.3. – 15.4.2016 - talentové skúšky (na talentovú SŠ berú bez 
výsledkov testovania)  

� Rodič odovzdá podpísané a pediatrom potvrdené prihlášky do 10. 
4. 2016 – na netalentové odbory 

�  9.  máj 2016 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok 
� 12. máj 2016 – 1. kolo 2. termín PS 
� 21. jún 2016  – 2. kolo PS 

Stredná škola zverejní dôležité informácie pre podávanie prihlášok: 

� do 1. februára tá škola, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo talentu na svoje učebné alebo študijné 
odbory  

� do 31. marca informácie týkajúce sa ostatných učebných alebo 
študijných odborov 

5.PRIHLÁŠKA NA SŠ 

 
         Prihláška na štúdium na SŠ:   

 
        Prihlášku vypĺňa ZŠ, rodič (zákonný zástupca) a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú     
        potvrdiť pediatrovi !!! (platba) 

  

         Každý žiak si podáva 2 prihlášky.   

 

        V prípade, že má žiak záujem o školu, kde je potrebná aj talentová skúška, môže si  
        podať  aj tretiu (i štvrtú).                  
 
       Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky riaditeľovi ZŠ  

� do 20. februára na tú školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo talentu  

  



� do 10. apríla  na ostatné učebné  a študijné odbory. (diplomy zo súťaží si žiak berie 
so sebou na prijímacie pohovory) 

 
 
        Ukážka: Prihláška na štúdium na SŠ – N O V Á !!!   

 

  

  
VZOR-prihláška na SŠ !!!.pdf

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ZÁPISNÝ LÍSTOK 
 

  

     Zápisný lístok:   

 

    Každý žiak dostane od VP 1 zápisný lístok, ktorého prevzatie podpíše 
. 
 

  

 
    Môže byť zapísaný len na jednu školu, na ktorú bol prijatý. 
 

  

 

    V prípade rozhodnutia o zmene školy rodič (zákonný zástupca) musí 
ísť žiaka  
    odhlásiť zo školy, kde bol vykonaný zápis, zobrať zápisný lístok a 
opäť žiaka  
    zapísať na inú školu. 

  

 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Ukážka: Zápisný lístok žiaka na zápis na SŠ 
 
 
     

 

 

 

 

 

        Základná škola ......................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                               Zápisný lístok                                        Číslo: .... 

na štúdium na strednej škole 

 

     Meno a priezvisko žiaka (žiačky): .................................................................................................................................................. 

     Dátum narodenia žiaka (žiačky): ..........................................  Rodné číslo: ................................................................................... 

     Adresa trvalého bydliska žiaka (žiačky): ........................................................................................................................................ 

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka (žiačky): ................................................................................................................ 

 

     1. Zapisujem  uvedeného žiaka (žiačku) do prvého ročníka strednej školy: 

 

     Kód a názov študijného (učebného ) odboru: .................................................. 
     Na školský rok ............. /............ 

 



     Dátum ................................................. 

     Podpis zákonného zástupcu                       Odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa strednej školy 

     .................................................................................... 

     Zápis zrušený dňa ...................................................... 

     Podpis zákonného zástupcu ............................................      Odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa strednej školy 

 

    2. Zapisujem uvedeného žiaka (žiačku) do prvého ročníka strednej školy: 

 

     Kód a názov študijného (učebného ) odboru:. 
     Na školský rok ............. / 

     Dátum 

    Podpis zákonného zástupcu      Odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa strednej školy 
 

     Zápis zrušený dňa 

     Podpis zákonného zástupcu      Odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa strednej školy 

 

     3. Zapisujem uvedeného žiaka (žiačku) do prvého ročníka strednej školy: 

 

    Kód a názov študijného (učebného ) odboru: 
     Na školský rok  ............ / 

      Dátum 

     Podpis zákonného zástupcu       Odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa strednej školy 

 

     Zápis zrušený dňa 

    Podpis zákonného zástupcu       Odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa strednej školy 

 

 



     Dátum       Odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa základnej školy 

........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ODVOLANIE 

1.Žiak, ktorý nebol prijatý na žiadnu strednú školu, si 
podáva ďalšiu prihlášku na štúdium na strednej škole,  

                                           A L E 

2. len na tie školy, ktoré konajú prijímacie skúšky v 
ďalšom termíne  

   (školy s nenaplneným počtom miest, v ktorých sa  

   prijímacia skúška koná v treťom úplnom júnovom   

   týždni) 

3. stredné školy to musia oznámiť na KŠÚ v Žiline 



4. termín: jún 2016 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.SŠ NA KYSUCIACH 

Stredná odborná škola drevárska a stavebná  

Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou č.1642 

Štátna škola, Žilinský kraj 

4-ročné študijné odbory: 

3336 6 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v d revárstve  

3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  

3656 4 operátor stavebnej výroby  

2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prost redia  



absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní 
samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného 
prostredia, sú schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, 
technológií úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a 
zneškodňovania odpadov 

3-ročné učebné odbory: 

3355 H stolár  

3370 H čalúnnik  

3663 H tesár  

3661 H murár  

3675 H maliar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana  
Čadca, 17. novembra 1296 

Štátna škola, Žilinský kraj 

 

KRITéRIá prijatia na SŠ: - bilingválne (1. deň=psychotesty + 

                                                              2. deň  SJL + MAT) 

 

651002.pdf

 

 

 



Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu  
Čadca, 17. novembra 2701 

Štátna škola, Žilinský kraj 

 

6317 6 - obchodná akadémia (4-ročné denné štúdium) 
http://www.oaca.sk/file.php/1/skvp/ucplanoa.pdf 

6317 6 74 - obchodná akadémia – bilingválne štúdium  

                  (5-ročné denné slovensko-anglické štúdium) 

                  (5-ročné denné slovensko-nemecké štúdium)  NOVÉ !!! 

• všetci žiaci budú prijímaní na základe 
výsledkov  testu z anglického/nemeckého jazyka + výsledkov 
prijímacích skúšok +  výsledkov zo ZŠ + T9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti  
Čadca, Horná 137 

Cirkevná škola, Žilinský kraj 

študijný odbor 7649 6 u čiteľstvo pre materské školy a 
vychovávate ľstvo  

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie ZŠ, zvládnutie 
prijímacích skúšok*)(talentové skúšky z hudobnej, výtvarnej, 
telesnej a jazykovej výchovy), zodpovedajúci zdravotný stav. 
Ďalšie prípadné údaje budú spresnené v pozvánke na 
prijímacie skúšky príp. v časti "Prijímacie pohovory - kritéria" 
(talentové skúšky). Na tejto podstránke sú uvedené podrobnejšie 



požiadavky pre prijatie žiakov do 1. ročníka i pre ostatné študijné 
odbory, ktoré plánujeme v danom šk. roku otvoriť. 

2) študijný odbor 7646 6 vychovávate ľsko-opatrovate ľská činnos ť  

3) študijný odbor 7661 6 sociálno–výchovný pracovní k  

 

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi  
Čadca, Horná 137 

Cirkevná škola, Žilinský kraj 

Študijný odbor: 5356 6 zdravotnícky asistent  (skratka  ZA) - denné 4-
ročné štúdium s maturitou  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola technická      (február  2014 – exkurzia) 
Čadca, Okružná 693 

Štátna škola, Žilinský kraj 

4-ročné študijné odbory:   

Komerčný pracovník v doprave 

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

Mechanik elektrotechnik 

Mechanik nastavovač 



Mechanik strojov a zariadení 

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – automobilové 
diely a príslušenstvo 

3-ročné učebné odbory:   

Strojný mechanik 

Autoopravár – mechanik 

Autoopravár – elektrikár 

Elektromechanik – silnoprúdová technika 

Inštalatér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb  
Čadca, Ul. 17. novembra 2579 

Štátna škola, Žilinský kraj 

Učebné odbory: 

• 6456 H - kaderník 
• 6460 H – predavač 
• 6445 H – kuchár 
• 6444 H - čašník , servírka 
• 2962 H – pekár 
• 2964 H – cukrár 
• 3152 H 02 - krajčír - dámske odevy 



• 3661 H - murár 

Študijné odbory: 

• 6323 K - hotelová akadémia 
• 6444 K - čašník, servírka 
• 6362 M - kozmetička a vizážistka 
• 6445 K – kuchár, kuchárka 
• 6405 K – pracovník marketingu 
• 3656 K – operátor stavebnej výroby 

NOVÉ – 4- ročný KOZMETIK  a  
              4-ročný cukrár, kuchár (výučný list + maturita) 
 
 
 
 
Gymnázium  
Turzovka, Ľ. Štúra 35 

Štátna škola, Žilinský kraj 

Gymnázium  
Kysucké Nové Mesto, Komenského 1357 

Štátna škola, Žilinský kraj 

 

 

Spojená škola-Stredná priemyselná škola  (SPŠ) 

 
Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 1325 

Štátna škola, Žilinský kraj 

Študijné odbory: 

ELEKTROTECHNIKA 2675 6:  
Zameranie: elektronické počítačové systémy 

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 2694 6:   

MECHATRONIKA 2387 6:  



STROJÁRSTVO 2381 6:  
 
TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STROJÁRSTVE 3917 6 
02: 

TECHNICKÉ LÝCEUM 3918 6:  
študijný odbor – otvorený len na 5 školách SR 

STROJÁRSTVO 2381 6:  
 
 

Spojená škola-Obchodná akadémia  

Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 1325 

Štátna škola, Žilinský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola strojnícka  
Kysucké Nové Mesto, Športová 1326 

Štátna škola, Žilinský kraj 

3-ročné učebné  odbory:  Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. 

2464 2 strojný mechanik  

2488 2 mechanik špecialista automobilovej výroby  

3678 2 inštalatér  

6475 2 technicko-administratívny pracovník  



 

4-5-ročné študijné  odbory:  Štúdium je ukončené maturitnou skúškou 

2411 4 mechanik nastavova č 

2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a  zariadení  

2490 4 01 manažér výroby a kontroly v automobilom p riemysle -    

                  automobilové diely a príslušenstv o 

2679 4 mechanik mechatronik  

2697 4 mechanik elektrotechnik  

2682 4 mechanik po čítačových sietí  

4553 4 podnikate ľ pre rozvoj vidieka  

4238 6 agrolesníctvo  

8503 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kov áčske a 

zámočnícke práce  

 

 

 

 

9.PRÍSTUPNÉ INFORMÁCIE NA INTERNETE 

         Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou a profesiami              
         na stránkach: CPPPaP Čadca   www.camip.sk 

                                                          www.svslm.sk                        www.camip.sk 
     

  

Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.    
Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.    

                                                                      www.povolania.eu    

                                                      www.istp.sk     

                                                                     www.svetprace.sk     

                                                               www.infovek.sk     
Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.     

                                                                                               www.pohnitesvetom.sk   
                                                                           www.vasaeuropa.sk   

                                                                      www.skoly-info.sk  

 

 

www.kriteriasvslm.sk  



           www.statpedu.sk  

www.svetprace.sk  

www.profesia.sk  

www.uips.sk  

www.povolania.eu 

www.siov.sk  

 

 

10. KONTAKT,  ÚRADNÉ HODINY 

Kontakt: vprazusova@gmail.com 

               041/4334165 

               041/4334166    

Konzultačný deň: utorok  9.45 – 13.30 

V prípade potreby je možné dohodnúť si termín a hodinu individuálne 

 

11. INÉ, DISKUSIA 

 

ĎAKUJEM  ZA  POZORNOS Ť 

Pripravila:  Mgr. J. Koperová, VP 

 


