
Prihlášky na stredné školy 

Vážení rodičia, 

nepriaznivo sa vyvíjajúca pandemická situácia v našom štáte i  okrese a zároveň vývoj nových 

možností nášho informačného systému,  nás viedli k rozhodnutiu, že tento rok budete prihlášky 

na stredné školy podávať elektronicky, sami, cez Edupage.  

Už nebudeme  posielať na stredné školy prihlášky v papierovej podobe, tak ako to bolo 

v minulosti.   

Vzhľadom na situáciu, že naša výchovná  poradkyňa je od pondelka 22.3. 2021 

práceneschopná,  musíme pristúpiť k určitým zmenám v podávaní prihlášok.  

Kontaktná osoba pre komunikáciu: ZRŠ - Mgr. Jana Michaligová, správa cez EduPage, 

alebo michaligova@zsmkdk.sk,   , č. telefónu: 0918 857 390 

Elektronické prihlášky je potrebné vyplniť do 6. apríla 2021 (pozor, sú veľkonočné sviatky! ),  

aby mohla byť vykonaná kontrola a prípadne ich doplnenie a 8. apríla bolo všetko 

uzavreté. Do tohto termínu si tí, ktorí to potrebujú , vybavia u lekárov potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti. 

Do uvedeného termínu je možné zmeniť svoj výber strednej školy. Prosíme Vás, nenechávajte 

si výber a vyplnenie prihlášky na poslednú chvíľu.  

Zákonný zástupca žiaka zadá  najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami , z toho 

a. najviac dve prihlášky pre odbory (talentové), ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 

schopností, zručností a nadania  

b. najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností a nadania. 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo 

učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2  rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu 

z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre: 

 študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, 

vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha 

č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf), 

 študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa 

vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom 

odbore telovýchovné lekárstvo), 

 žiaka so zdravotným znevýhodnením.  

K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia  ( obidve strany) v prípade, ak bol 

žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.   

Ak žiak nenavštevoval po celý čas ( 5. – 9. ročník) našu školu, je potrebné priložiť scan 

vysvedčenia ( obidve strany)   aj z iných škôl, ktoré navštevoval. 
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Výsledky predmetových olympiád a postupových súťaží prikladá zákonný zástupca v 

elektronickej forme ako prílohu k prihláške. 

Výchovný poradca po 8.4. 2021 skontroluje, či zákonný zástupca žiaka: 

a. doručil na základnú školu najviac štyri prihlášky - najviac dve prihlášky pre odbory, v 

ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností a nadania a najviac dve prihlášky pre 

odbory, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností a nadania nevyžaduje, 

b. vyplnil kontakty na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak 

hlási. V prípade, že si žiak podáva iba jednu prihlášku, nemusí automaticky vyplniť prvý 

termín - môže vyplniť iba druhý termín. Ak zákonný zástupca žiaka niektorú informáciu 

nevyplnil, výchovný poradca včas kontaktuje zákonných zástupcov žiaka, informáciu 

vyžiada a doplní do prihlášky, 

c. priložil k prihláške originál, kópiu alebo scan potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti 

žiaka podľa bodu 1 písm. d) tohto usmernenia, 

d. opraví údaje v prihláške žiaka, ktorá už bola doručená na školu a zákonný zástupca žiaka 

dodatočne kontaktoval výchovného poradcu a požiadal ho o opravu údajov v prihláške, 

ktorú zákonný zástupca na základnú školu už doručil. 

Po 8. apríli 2021 riaditeľstvo školy po kontrole potvrdí elektronické prihlášky a odošle ich 

elektronickou formou – nie je potrebný podpis zákonného zástupcu. 

Veríme, že táto forma zjednoduší a sprehľadní postup prihlasovania sa na strednú školu. 

Na to, aby ste mohli zadať prihlášku na strednú školu je potrebné aby ste si pozreli návod, v 

ktorom je vysvetlený celý postup: 

https://help.edupage.org/?p=u1/u1681/u1685&lang_id=2 

Druhou dôležitou podmienkou je, aby ste mali aktívny rodičovský účet a cez tento sa prihlásili 

pred vypĺňaním prihlášky do Edupage. Ak by mal niekto problém s prihlásením sa do 

rodičovského účtu, prosíme, aby kontaktoval cez EduPage alebo mailom p. učiteľku Mgr. 

Martinu Čellárovú,   cellarova@zsmkdk.sk ,  ktorá Vám zadá vašu mailovú adresu do systému 

a na túto adresu vám systém pošle prihlasovacie údaje. 

Vedenie školy 

Prílohy:  

1. Tlačivo o zdravotnej spôsobilosti 

2. Zoznam odborov, kde je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  
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