
 

USMERNENIE K VZDELÁVANIU ŽIAKOV Z UKRAJINY V PRVOM ROČNÍKU 

V STREDNÝCH ŠKOLÁCH PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

 

1. Žiak si podal prihlášku na vzdelávanie v strednej škole v „prvom kole“  

Ak si žiak podal prihlášku na vzdelávanie v „prvom kole“, vzťahuje sa naňho štandardný 

postup pre prijímacie konanie.  

Tu je potrebné postupovať podľa usmernenia k prijímaciemu konaniu, ktoré je zverejnené na 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-

rok-20222023/. 

 

2. Žiak si nepodal prihlášku na vzdelávanie v strednej škole v „prvom kole“ 

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

„Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na 

škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, 

ktorých možno prijať do tried prvého ročníka; to neplatí, ak ide o strednú školu s osemročným 

vzdelávacím programom. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa 

koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v 

stredu.“. 

Odídenci alebo azylanti zaradení do 9. ročníka základnej školy, ktorí si nepodali prihlášky na 

vzdelávanie v strednej škole v „prvom kole“ si budú podávať prihlášky v „druhom kole“ v 

termíne zverejnenom podľa § 66 ods. 6 školského zákona.  

Ak si žiak podá prihlášku v „druhom kole“, vzťahuje sa naňho štandardný postup pre 

prijímacie konanie. 

 

3. Žiak si nepodal prihlášku na vzdelávanie v strednej škole v „prvom kole“ ani v 

„druhom kole“ alebo žiak nebol v rámci „druhého kola“ prijatý 

Aj keď si odídenci a azylanti zaradení do 9. ročníka základnej školy majú podávať prihlášky na 

vzdelávanie v strednej škole v „druhom kole“ (t. j. postupovať podľa predchádzajúceho bodu), 

z rôznych objektívnych dôvodov môže nastať situácia, že prihláška podaná nebude.  

Rovnako môže nastať aj situácia, že žiak si do „druhého kola“ prihlášku podá, ale stredná 

škola ho neprijme. 

V tomto prípade sa bude postupovať podľa § 71 ods. 3 školského zákona „Žiakom, ktorí neboli 

ani po termíne prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 6 prijatí na štúdium v žiadnej strednej škole, 

a žiakom, ktorí si po úspešnom skončení deviateho ročníka základnej školy alebo základnej 

školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nepodali prihlášku na 

štúdium do strednej školy a nemajú splnenú povinnú školskú dochádzku, príslušný orgán 

miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s 

príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom plnenie povinnej školskej dochádzky 

v strednej škole.“. 
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Zabezpečenie vzdelávania žiakov 9. ročníka, ktorí sú odídenci alebo azylanti, v strednej škole 

bude realizovať regionálny úrad školskej správy po prerokovaní s riaditeľom strednej školy 

(v koordinácii s príslušnými samosprávnymi krajmi). 

K zabezpečeniu vzdelávania v strednej škole bude dochádzať individuálne v závislosti od 

miesta pobytu žiaka, kapacít škôl, záujmu a potrieb žiakov, prednostne v školách, kde zostala 

voľná kapacita po štandardnom prijímacom konaní (riaditeľ strednej školy bude poznať voľnú 

kapacitu po 20. júni 2022 po ukončení prijímacích skúšok a potvrdení nástupu žiakov do 1. 

ročníka). 

Zákonný zástupca odídenca  podá riaditeľovi základnej školy žiadosť o zabezpečenie plnenia 

povinnej školskej dochádzky na strednej škole (odporúčaný vzor žiadosti tu). Riaditeľ 

základnej školy doplní do žiadosti potrebné údaje a žiadosť odošle na RÚŠS, ktorý zabezpečí 

plnenie školskej dochádzky na strednej škole. 

Riaditeľ strednej školy bude komunikovať s riaditeľom základnej školy, ktorý odbor by bol pre 

odídenca alebo azylanta vhodný, zistí, ako sa doteraz naučil slovenský jazyk, overí si, aké sú 

jeho predpoklady na štúdium na strednej škole. Zároveň riaditeľ strednej školy overí, ak ide o 

žiaka, ktorý má záujem vzdelávať sa v „talentovom odbore“, špeciálne schopnosti, zručnosti 

alebo nadania, ktoré sa overujú v rámci prijímacieho konania pre talentové odbory. 

Zároveň pre študijné a učebné odbory, ktoré si to vyžadujú (skupina odborov 74 a odbory 

zverejnené na webovom sídle https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-

studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/ je aj pri odídencoch a 

azylantoch potrebné predložiť vyjadrenie lekára. 
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