
                                              ZÁKON č. 245/2008 Z.z 
                                                     z 22. mája 2008 
 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých   
                                                         zákonov 
 
 
Oblasť výchovného poradenstva (voľba povolania): 
 
 
§ 3 
Princípy výchovy a vzdelávania 
Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch 
g) výchovného poradenstva podľa § 130 
 
§ 130 
-  bod 2. Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú 
zariadenia výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a 
prevencie (ďalej len "poradenské zariadenie"), ktorých súčasťou je 

a) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
b) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. 
 

- bod 3. K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí 
a) výchovný poradca, 
b) školský psychológ, 
c) školský špeciálny pedagóg, 
d) liečebný pedagóg, 
e) sociálny pedagóg, 
f) koordinátor prevencie. 
 
- bod 4. Jednotlivé zložky systému výchovného poradenstva a prevencie podľa odsekov 2 
a 3 spolupracujú najmä s rodinou, školou, školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi 
verejnej správy a občianskymi združeniami. Zložky systému výchovného poradenstva a 
prevencie sú organizačne a obsahovo prepojené. 
- bod 5. Výchovný poradca, psychológ alebo školský psychológ, školský špeciálny 
pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg a koordinátor prevencie vykonávajú svoju 
činnosť v školách podľa § 27 ods. 2 písm. a) až f) alebo v školských zariadeniach.  
 - bod 7.  Poradenské zariadenia uvedené v odseku 2 metodicky usmerňujú činnosť ďalších 
zložiek systému výchovného poradenstva v školách podľa § 27 ods. 2 písm. a) až f) alebo v 
školských zariadeniach podľa § 117 a 120 v členení určenom poradenským zariadením 
podľa odseku 2. 
 
§ 134 
Výchovné poradenstvo 
(1) Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a 
zamestnancom škôl v školách podľa § 27(sústava škôl - materská škola, ZŠ, gymnázium, 
SOŠ, konzervatórium a školy pre žiakov so ŠVVP) a v školských zariadeniach   § 117 



(školský internát) a § 120 (špeciálne výchovné zariadenia – diagnostické centrum, reedukačné 
centrum, liečebno-výchovné sanatórium) prostredníctvom činnosti výchovných poradcov. 
(2) Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení 
osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového 
poradenstva. 
(3) Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným 
zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné 
služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským 
psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských 
zariadení. 
(4) Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje 
poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti. 
 
§ 144, bod 6: zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca má právo na  
d/ na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 
 
 
Druhý oddiel  -  stupne vzdelania 
 
 
§ 16 
 
(3) Základné vzdelanie sa člení na 
a) primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 
ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy 
alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka 
základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: 

- 1. stupeň ZŠ, 
- žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka ZŠ. 

 
b) nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 
ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej 
školy alebo úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka 
základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, alebo absolvovaním tretieho 
ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania 
je vysvedčenie s doložkou. 
 
- 2. stupeň ZŠ, 
- 1. ročník 5-ročného vzdelávania, kde sú žiaci prijímaní z 8. ročníka (bilingválne gymnázia) 
= žiak porovnateľný so žiakom 9. ročníka, 
- 4. ročník 8-ročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole (8-ročné 
gymnázia, kde žiak kvarty je na úrovni žiaka 9. ročníka ZŠ, keď berieme do úvahy, že žiak zo 
ZŠ môže nastúpiť do primy po absolvovaní 5. ročníka ZŠ), 
- 3. ročník praktickej školy 
 
(4) Stredné vzdelanie sa člení na 



a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným 
absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje 
záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej 
kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym 
vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list, 
 
- 2. rok dvojročného vzdelávacieho programu v SOŠ, 
- posledný ročník v odbornom učilišti (OU),  
 
b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním 
posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; 
dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a 
dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list, 
 
-  3-ročné resp. 4-ročné v SOŠ (záverečná skúška a výučný list). 
 
c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným 
absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac osemročného 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou 
skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške, 
 
- 4-ročné alebo 8-ročné gymnázia (maturita) 
 
d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným 
absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného 
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje 
maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej 
kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym 
vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list. 
 
- 4-ročné alebo 5-ročné vzdelanie v SOŠ (maturita, môže aj výučný list) 
 
(5) Vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne), ktoré získa žiak 
úspešným absolvovaním 
a) najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 
v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom 
stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom 
používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS"; titul sa uvádza za priezviskom, 
pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu,  
b) posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 
konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka 
súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom 
konzervatóriu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej 
skúške a absolventský diplom s právom používať titul "diplomovaný umelec" so skratkou 
"DiS.art", titul sa uvádza za priezviskom. 
- 2-ročné alebo 3-ročné vzdelanie v SOŠ končiace absolventskou skúškou, 
- 6- ročné konzervatórium alebo 8-ročné tanečné konzervatórium (absolventská skúška) 



§ 19  Povinná školská dochádzka 
 
(2) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v 
ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 
§ 22  Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky 
 
(1) Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia 
povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto 
zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok 
 
(2) Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 
16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné 
vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v 
ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku. 
 
(3) Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím 26) môže riaditeľ školy umožniť 
vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok. 
26) Je to zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. § 57 ods. 3 
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán 
vydáva preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6. Preukaz je 
určený aj na uplatnenie ďalších kompenzácií podľa osobitných predpisov. 
 
§ 23  Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky 
 
c/  vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky, 

 
(5) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a 
c), vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole 
spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka 
základnej školy a deviateho ročníka základnej školy; pre stredné školy spravidla za každý 
školský rok. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka alebo 
plnoletý žiak do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.  
 
TRETIA ČASŤ   -  SÚSTAVA ŠKÔL 
 
§ 27 
(2) Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl: 
a) materská škola, 
b) základná škola, 
c) gymnázium, 
d) stredná odborná škola, 
e) konzervatórium, 
f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
g) základná umelecká škola, 
h) jazyková škola. 
 
 
 
 



Stredné školy 
§ 32 
Stredné školy sú: 
a) gymnázium, 
b) stredná odborná škola, 
c) konzervatórium 
 
 
§ 35 
 Prestup na inú strednú školu 
(1) Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo 
učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na 
základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. 
(3) Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej 
skúšky, ak ju riaditeľ školy určil. 
 
§ 36 
Preradenie žiaka zo strednej školy do základnej školy 
(1) Žiak, ktorý navštevuje prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho 
programu v strednej škole, môže byť preradený do základnej školy 
a) ak sa mu nepovolí opakovať ročník, 36) 
b) ak stratí zdravotnú spôsobilosť, 
c) ak stratí športovú výkonnosť, 
d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka. 
 
36) – zákon č. 596/2003 § 5 ods. 4 písmeno i)  povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích 
predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy. 
 
 
§ 45 Nadväzujúce formy odborného vzdelávania 
 
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania sú: 
a) nadstavbové štúdium,  
b) pomaturitné štúdium. 
 
 
Tretí oddiel 
Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách 
 
§ 62 
Predpoklady prijatia na vzdelávanie: 
 
(1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže 
byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a 
splnil podmienky prijímacieho konania. 
- absolvoval 2. stupeň ZŠ,  
- 1. ročník 5-ročného vzdelávania, 
- 4. ročník 8-ročného vzdelávacieho programu strednej školy, 
- teoreticky aj 3. ročník praktickej školy (???) 
 



(2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo 
osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý 
získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník 
základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak 
tento zákon neustanovuje inak. 
 
(3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho 
vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 
písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho 
programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie 
stredné vzdelanie  § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 
( t.j. z 8. aj 9. ročníka) 
 
(4) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného 
vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej 
školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne. 
(t.j do 2-ročného vzdelávacieho programu SOŠ) 
 
(5) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania 
(sekundárne vzdelávanie)môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie 
podľa § 16 ods. 3 písm. b)a splnil podmienky prijímacieho konania. 
(t.j. štúdium na 3-ročnej alebo 4-ročnej SOŠ po ukončení 9. ročníka) 
  
(6) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného 
vzdelávania (vyššie sekundárne vzdelávanie) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie 
stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 
(t.j. 4-ročné alebo 5-ročné štúdium končiace maturitou, podľa možností s výučným 
listom po ukončení 9. ročníka). 
 
(7) Do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného 
vzdelávania v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné 
vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
(8) Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal 
stredné odborné vzdelanie (sekundárne vzdelávanie) podľa § 16 ods. 4 písm. b) a splnil 
podmienky prijímacieho konania. 
 
(9) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného zdokonaľovacieho 
štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie 
sekundárne vzdelávanie) podľa § 16 ods. 4 písm. d) a splnil podmienky prijímacieho 
konania. 
 
(10) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného 
štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa 
§16 ods. 4 písm. c) a splnil podmienky prijímacieho konania alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) a splnil podmienky prijímacieho konania. 
 
(11) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v 
strednej odbornej škole môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné 
všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c) a splnil podmienky prijímacieho konania 



alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. d) a splnil podmienky 
prijímacieho konania. 
 
(12) Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom 
inej strednej školy. 
 
(13) Predpokladom prijatia na zdravotnícke študijné odbory vzdelávania je splnenie 
kritérií na zdravotnú spôsobilosť, ktoré ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne 
záväzným právnym predpisom. 
 
(14) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom 
zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie 
špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 
 
 
                        § 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. kolo ) 
 
(2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku 
riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch 
vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; 
do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej 
skúšky. 
Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu 
a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie 
špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, 
b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania. 
 
(3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na 
strednú školu v termíne podľa odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje 
základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia 
zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie. 
 
(4) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie 
všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 
 
(5) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje: 
a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o 
zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole, 
b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov. 
 
(6) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej 
olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza. 
 



 
         § 64    Organizácia prijímacieho konania 
 
(4) Orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne o návrhu počtu tried a počtu 
žiakov prvého ročníka pre všetky gymnáziá s osemročným štúdiom v jeho územnej 
pôsobnosti pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra tak, aby počet žiakov do 
týchto tried neprekročil 5% z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku. 
Návrh prerokuje s príslušným zriaďovateľom. 
 
§ 65 
(1) 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. Tieto údaje zverejní 
a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie 
špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, 
b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania. 
 
(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu 
prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 
programu odboru vzdelávania v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné 
vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho 
konania podľa § 66 ods. 6. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť 
najneskôr v termíne podľa odseku 1; pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa 
forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 
 
(3) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť 
kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 
 
(4) Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka 
základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, 
rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so 
vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje 
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 
 
(5) Kritériá podľa odsekov 3 a 4 oznámi riaditeľ školy najneskôr v termíne podľa odseku 1. 
 
(6) Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky 
podľa odseku 3 alebo 4 najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 
 
(7) Do odborov vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo nadania, sa prijímajú uchádzači po ich overení; na tanečné konzervatórium a 
gymnázium so zameraním na telesnú výchovu aj po overení zdravotnej spôsobilosti. 
 
(8) Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru v gymnáziu možno 
prijať uchádzača len do prvého ročníka. Ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do 
vyšších ročníkov stredných škôl sa na osemročné vzdelávacie programy gymnázií 
nevzťahujú. 
 



 
 
                         § 66     Prijímacia skúška 
 
(5) Ak na prijatie uchádzača treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo 
nadanie, riaditeľ strednej školy určí na toto overenie termín v čase od 25. marca do 15. 
apríla. 
 
(6) Prijímacie skúšky do stredných škôl okrem skúšok podľa odseku 5 (talentovky) sa konajú 
v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných 
dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a 
z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok 
pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na 
nasledujúci pracovný deň. 
 
(7) 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. 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. 
 
(8) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred 
termínom konania. 
 
(9) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej 
skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v 
poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo 
zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania 
prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, 
ktorých prijíma do prvého ročníka. 
 
(10) Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, 
pre ktorý sa skúška vykonala. 
 
 
                                 § 67    Rozhodovanie o prijatí 
 
 
(2) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú 
spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. 
 
(3) Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú 
pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho 
konania. 
 
(5) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je 
úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom 



vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 
deviatych ročníkov základných škôl. 
 
 
§ 68 
 
(3) Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a 
spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná 
zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na 
strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná 
škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný 
lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na 
ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si 
zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, 
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. 
 
(4) Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo 
zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej strednej školy alebo riaditeľa 
súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 
 
                § 70   Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl 
 
(1) Do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom 
inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu 
maloletého uchádzača. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej 
predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy určeného 
vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu. 
 
§ 71 
(3) Žiakom, ktorí neboli ani po termíne prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 7 (po 2. kole) 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. 
 
(4) Zoznam škôl, v ktorých budú žiaci podľa odseku 3 plniť povinnú školskú dochádzku, určí 
a zverejní najneskôr do 30. júna. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     SIEDMA ČASŤ 
                ŠKOLY PRE DETI ALEBO ŽIAKOV SO 
ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
 
                                                  Prvý oddiel 
Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením 
 
§ 94 
(1) Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so 
zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 
a) v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením; tieto školy sú špeciálne školy, 
b) v ostatných školách podľa tohto zákona 
1. v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom 
zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; 
časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými 
deťmi alebo žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže dieťa alebo 
žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy, 
2. v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; 
ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho 
programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie 
a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo sa s týmto programom 
oboznámiť. 
 
(2) Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so 
zdravotným znevýhodnením sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre 
a) deti a žiakov s mentálnym postihnutím, 
b) deti a žiakov so sluchovým postihnutím, 
c) deti a žiakov so zrakovým postihnutím, 
d) deti a žiakov s telesným postihnutím, 
e) deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
f) deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 
g) deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených, 
h) deti a žiakov hluchoslepých, 
i) žiakov s vývinovými poruchami učenia, 
j) žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, 
k) deti a žiakov s viacnásobným postihnutím, 
l) deti a žiakov s poruchami správania 
 
§ 95 
 
(1) Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so 
zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v týchto školách: 
 
a) materská škola, 
b) základná škola, 



c) stredné školy, 
d) praktická škola, 
e) odborné učilište 
 
(2) Základná škola, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa 
vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sa označuje špeciálna 
základná škola. 
 
§ 98      Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
 
(1) V strednej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje 
výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ods. 2 písm. b) až 
d) a l). 
 
(2) V stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno predĺžiť 
dĺžku vzdelávania až o dva roky. Dĺžku vzdelávania určí štátny vzdelávací program. 
 
§ 99     Praktická škola 
 
(1) Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú 
vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym 
postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným 
postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v 
strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na 
sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa 
títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod 
dohľadom. 
 
§ 100    Odborné učilištia 
 
(1) Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a 
vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom 
s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným 
postihnutím. 
 
§ 101     Prijímanie do odborného učilišťa a do praktickej školy 
 
(1) Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s 
mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili 
vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú 
dochádzku. 
 
(2) Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s 
mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili 
základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje 
zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. 
 
(3) Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím 
alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí 



dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj 
vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 2. 
 
(4) Na prijímanie žiakov do odborného učilišťa alebo do praktickej školy sa 
primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do stredných škôl. 
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