
 

AKTUÁLNE  INFORMÁCIE  A TERMÍNY  V  ŠKOLSTVE 

- od 1.6. otváranie škôl – všetky dokumenty nájdete v priloženom linku: 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol 

- ruší sa testovanie 9 

- ruší sa externá časť maturity a aj písomná časť internej maturity 

- interná časť maturitnej skúšky  

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-
mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-
20192020/?fbclid=IwAR0hBP8NZoh_8fSquv8nuh11s33m8qX61ApgFu_Q1_5g1dye_U4WTAMKfi8 

 - prihlášky na stredné školy od rodiča k škole bude možné podať do 15. mája. Potvrdenie 

od lekára, ani podpis rodiča nebude potrebné  - o spôsobe doručenia od VP k rodičovi 

a naspäť ZŠ alebo  SŠ Vás budú Vaši  výchovní poradcovia kontaktovať 

- riaditeľ ZŠ posiela prihlášky na SŠ poštou alebo oskenované mailom do 19.5 

- prijímacie konanie na stredné školy sa uskutoční v termínoch 19.5 – 30.6 – škola bude 

informovať o termínoch uchádzačov, resp.  budeme sa snažiť sledovať informácie od SŠ 

a priebežne ich zverejňovať na našej stránke.  

- prijímacie konanie na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

(talentové skúšky) – termíny ako pri ostatných SŠ 

- upravené kritéria prijímania zverejní SŠ do 7. Mája 

- do 4.6. rodič zašle SŠ potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na SŠ (ak je prijatý 

na viac škôl, do každej pošle potvrdenie) 

Všetky informácie o prijímacom konaní na Stredné školy: 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-

skusok-na-stredne-skoly/ 

- zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30. apríla, a to bez osobnej 

prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou 

- žiadosti na materské školy treba podávať od 30. apríla do 31. mája, ani v tomto prípade  

nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí 

dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude 

prijaté len na adaptačný pobyt, 

- ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť 

žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 

odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise 

vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od 

skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/ 
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- predčasné zaškolenie - ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej 

školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti 

zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude 

vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.  

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/04/Usmernenie-

3_CPPPaP_C%C5%A0PP_final.pdf  

- usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania (formulár na stiahnutie) 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-

case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-

vyucovania/?fbclid=IwAR32BlJMui6dPnfXTu6tY_CXnSZyBdGcN_V-

NFk1HidySSfy6skdoDskops 

- asistenti učiteľ  pre šk. rok 20/21 - nebude sa vyžadovať priloženie odporúčaní 

CŠPP/CPPPaP  - termín do 24.5.2020 (bližšie info v priloženom linku) 

https://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat 

- hodnotenie žiakov ZŠ a SŠ 
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie-v-zs-a-ss/ 

 

Dôležité odkazy: 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/pracovno-pravne-vztahy/ 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ 

https://www.ucimenadialku.sk/terminy/ 

https://www.ucimenadialku.sk/otazky/ 

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/ 

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 
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