
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
rodičov (zákonných zástupcov) žiakov 
9. ročníka

ZŠ ČADCA RÁZUSOVA
10. október 2017
KAM a AKO na STREDNÚ ŠKOLU  



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. Úradné hodiny
ZÁVER, POĎAKOVANIE



1. Povinná školská dochádzka
� § 19 Školsk ého zákona č. 245 z roku 

2008
� Povinn á školsk á doch ádzka
� (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.



§§§§ 63636363
PrihlPrihlPrihlPrihlášášášášky na vzdelky na vzdelky na vzdelky na vzdeláááávanievanievanievanie

� (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 
uchádzača môže podať dve prihlášky na 
vzdelávanie na tlačive schválenom ministerstvom 
školstva 

na dve stredn é školy alebo na dva odbory 
vzdelávania tej istej S Š; 

� v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve 
prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, 
ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo nadania (talentové skúšky)



2. S2. S2. S2. SÚÚÚÚSTAVA STREDÝCH STAVA STREDÝCH STAVA STREDÝCH STAVA STREDÝCH ŠŠŠŠKÔLKÔLKÔLKÔL

� Typy stredných  škôl v SR 
� gymnáziá
� stredné odborné školy 
� konzervatóriá
� Podľa zriaďovate ľa sú to:
� štátne školy
� súkromné školy
� cirkevné školy



3. 3. 3. 3. ŠŠŠŠTUDIJNTUDIJNTUDIJNTUDIJNÉÉÉÉ A UA UA UA UČČČČEBNEBNEBNEBNÉÉÉÉ ODBORYODBORYODBORYODBORY

� pre 3-ročné a 4-ročné študijné odbory treba 
mať ukončený 9. ročník ZŠ,

� 4-,5-ročné študijné odbory žiaci konajú
prijímacie skúšky,

� na 3-ročné učebné odbory žiaci nerobia 
prijímacie skúšky.



Talentové skúšky

� Talentové:- vyžaduje sa talentová skúška. 

� Patria sem odbory: športové, pedagogické, 
umelecké, jazykové (biling.), odbor masér/-ka. 

� Kritéria k talentovej skúške zverejní SŠ včas pred 
jej konaním. Žiak si môže podať dve prihlášky na 
talentové odbory.

� POZOR na prekrývanie termínov skúšok !!!



Prijímacie skúšky

� Na 4-ročné študijné odbory žiaci:
� - vykonajú prijímacie skúšky,
� - čo najlepší prospech za posledné 2 ročníky ZŠ, 
� - čo najlepšie výsledky Testovania9 – 2018, 
� - diplomy zo súťaží a olympiád (okresné a vyššie)
� KRITÉRIÁ prijatia na SŠ:

má každá SŠ iné a menia sa podľa potreby SŠ.



4. 4. 4. 4. ČČČČASOVÝ HARMONOGRAMASOVÝ HARMONOGRAMASOVÝ HARMONOGRAMASOVÝ HARMONOGRAM

Najdôležitejšie termíny:
- 10. 10. 2017 – Dni voľby povolania (DVP),
- 28. 11.2017– Veľtrh (burza) stredných škôl,
- Dni otvorených dverí (DOD) ma stredných školách 

(individuálne s rodičmi, spoločne s vyučujúcou),
- talentové skúšky (bilingválne, umelecké, športové,  

pedagogické, masérske),
- Testovanie9 – 2017: 21. marca 2018 ( streda) a 

náhradný  termín     5. apríla 2018 (štvrtok),
- prijímacie skúšky: máj, jún.



5. Prihláška na strednú školu
� - 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).                 
� - na české stredné školy si prihlášku vypĺňa a vybavuje rodič /ZZ/,
� - 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 a olympiád si žiak berie so sebou na prijímacie   
pohovory).



6. 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 strednej 
školy rodič (zákonný zástupca) musí ísť
žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol vykonaný zápis, 
zobrať zápisný lístok a opäť žiaka zapísať na 
druhú školu, kde bol žiak prijatý.



7. Odvolanie

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

A L E
� len na tie školy, ktoré konajú prijímacie skúšky v ďalšom 

2. termíne 
(t.j. školy s nenaplneným počtom miest, v ktorých sa 
prijímacia skúška koná v treťom úplnom júnovom  
týždni)

� SŠ - nenaplnené miesto musia oznámiť na adresu: 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva, Komenského 35,010 01 Žilina

� termín: jún 2018



8. Stredné Školy na kysuciach
� Gymnázium, Čadca – www.gymcadca.sk

Gymnázium, Turzovka – www.gturzovka.edupage.org
Gymnázium Kys. N. Mesto - www.gymknm.sk
Obchodná akadémia Čadca – www.oacadca.sk
SOŠ obchodu a služieb, Čadca – www.sosca.sk
SOŠ zdravotnícka, Čadca - www.szsfaca.edu.sk
Pedagogická a soc. akadémia, Čadca - www.pasaca.edu.sk
SOŠ technická, Čadca - www.sostca.sk
SOŠ drevárska a stavebná, Krásno n. Kysucou -
www.sosdkrasno.edupage.org

Stredná priemyselná škola, KNM - www.spsknm.sk
SOŠ strojnícka, KNM - www.souknm.sk



9. Prístupné informácie na internete

� www.ISTP.sk (internetový sprievodca trhom 
práce, kartotéka zamestnaní, voľné pracovné
miesta)

� NÚCEM (Testovanie9 – všetko o testovaní, testy)
� www.stredneskoly.sk (zoznam SŠ, DOD)
� www.camip.sk (všetko o voľbe strednej školy 

na jednom mieste)
www.corobim.sk (internetový portál o práci)
� http://www.potrebyovp.sk/dv_ziak - duálne 

vzdelávanie 



10. Úradné hodiny výchovnej poradkyne 

�UTOROK
�Od 10,00 - do 12,30 hod.
�1. pavilón na poschodí

� V prípade potreby je možné dohodnúť si termín 
a hodinu individuálne.



záver

�Ďakujem za pozornosť.

Mgr. J. 
Koperová


