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V R B O V É 

 

Podmienky prijímacieho konania 

pre školský rok 2024/2025 
Podľa § 65, ods.2 zákona č. 245/2008 Z.z. zo dňa  01. septembra 2008 o výchove a 

vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 22.11.2022 riaditeľka školy 

stanovuje  a zverejňuje podmienky na prijatie uchádzačov na štúdium v školskom roku 

2024/2025.  

Termíny konania prijímacích skúšok určuje a zverejňuje ministerstvo školstva 

na svojom webovom sídle do 15. októbra školského roka, ktorý predchádza školskému roku, 

v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie. 

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. Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa 

prvej vety a druhej vety do 31. marca na webovom sídle školy. 

Druhé kolo sa uskutoční iba v prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v prvom 

kole. 

 

A.  Forma a rozsah prijímacej skúšky: 

Prijímacia skúška bude vykonaná písomnou formou. Overovanie predpokladov pre bilingválne 

štúdium sa uskutoční v zmysle platnej legislatívy a aktuálnych rozhodnutí MŠVVaŠ SR 

v dvoch termínoch. V deň konania prijímacej skúšky uchádzač v čase od 08.30 hod. absolvuje 

overovanie predpokladov na štúdium formou testu, ktorý sa skladá zo subtestov zameraných na 

overenie cudzojazyčných schopností, zručností a nadania, testu zo slovenského jazyka pre oba 

odbory. Tretí test je test z anglického jazyka pre študijný odbor s vyučovacím jazykom 

anglickým a Práca s textom v slovenskom jazyku pre študijný odbor s vyučovacím jazykom 

ruským. V prípade, že uchádzač podal prihlášku na oba odbory bilingválneho štúdia na našej 

škole, test na overovanie cudzojazyčných schopností a test zo slovenského jazyka vykonáva iba 

jeden krát. 

 

B.  Obsah prijímacej skúšky: 

Požiadavky na vedomosti z daných predmetov vychádzajú zo vzdelávacích štandardov pre ZŠ, 

okruhy tém sú na stránke školy. 

 

C.  Kritérium pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky: 

Pre študijný odbor s vyučovacím jazykom anglickým: 

Maximálny počet získaných bodov za všetky tri testy je 249 (129+60+60). Žiak úspešne 

vykonal talentovú skúšku, ak získal minimálne 100 bodov z maximálneho počtu bodov za testy.   

Pre študijný odbor s vyučovacím jazykom ruským: 



Maximálny počet získaných bodov za všetky tri testy je 249 (129+60+60). Žiak úspešne 

vykonal talentovú skúšku, ak získal minimálne 80 bodov z maximálneho počtu bodov za testy.   

 

D.  Ďalšie podmienky pre prijatie na štúdium: 

Uchádzačom sú pridelené body za najvyššie umiestnenie v posledných troch rokoch štúdia 

podľa k prihláške doloženého diplomu olympiád z predmetov SJ, CJ, M, F, CH, B, G, D a iných 

súťaží – maximálny počet bodov 18.  

Krajské / Okresné kolo:  1. miesto ... 10 bodov  Celoslovenské kolo:  1.miesto ... 15 bodov 

                    2.  miesto ...  8 bodov                              2.miesto ... 13 bodov 

                    3.  miesto ... 6 bodov                                    3.miesto ... 11 bodov 

Medzinárodné kolo:        účasť ... 16 bodov,      umiestnenie 1-3 miesto .... 18 bodov 

 

Uchádzačovi sú pridelené body za výsledný priemerný prospech na konci 8. ročníka a 1. polrok 

9. ročníka pre uchádzačov z 9. ročníka alebo na konci 7. ročníka a 1: polrok 8. ročníka pre 

uchádzačov z 8. ročníka z klasifikovaných predmetov SJ, CJ, D, G, B, M, INF, F, CH, OBN, 

maximálny počet bodov je 25. 

Priemer Počet bodov 

1,000 – 1,100 25 

1,101 – 1,200 20 

1,201 – 1,400 15 

1,401 – 1,700 10 

1,701 – 2,000 5 

2,001 - .... 0 

 

Pri bodovej rovnosti sa bude brať do úvahy: 

a) žiak so ZPS (doložené vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo prípadne 

Správa z diagnostického vyšetrenia spolu s prihláškou ) 

b) vyšší celkový počet bodov za testy 

c) vyšší počet bodov za test zo Slovenského jazyka 

d) vyšší počet bodov za test Práca s textom v slovenskom jazyku 

e) vyšší počet bodov v hodnotených súťažiach, 

f) vyšší priemerný prospech za oba roky, 

g) vyšší prospech v 1. polroku posledného ročníka, 

h) vyšší prospech na konci 8. alebo 7. ročníka. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní je 292. 

 

V prípade uchádzačov, ktorí dlhodobo žili v zahraničí  (príp. cudzincov) sa postupuje podľa 

§146, ods.2 zákona č. 245/2008 Z.z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon). 

 

 

 



E.  Úpravy pre uchádzačov zo zdravotným znevýhodnením: 

V prípade zdravotne znevýhodnených uchádzačov je nutné k prihláške pripojiť vyjadrenie 

lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor 

vzdelávania.  

V prípade uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k prihláške 

pripojiť správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršej ako dva roky a žiakovi bude umožnené navýšenie časovej dotácie na vypracovanie testu 

v súlade s diagnostikovaným stupňom integrácie a jeho individuálnymi potrebami.  

 


