OKRES Ý ÚRAD PREŠOV
odbor školstva
Tarasa Ševče nka Č . II. 080 O1 Prešo v

c:

V Prešo ve 04.11,2013

OU -PO- OS I-20 13/000 48 -3

METODICKÉ USMERNE l IE č. 912013
k prijímaniu na vzdelávanie na stredných školách

Met odické usmernenie Je
Okresného úradu Prešov.

urč ené

zá kladný m a stredným školám v územ nej pôsobnosti

Zákonom č. 3241220 I Z. r ., ktorý m sa men í a dop l ňa zákon Č . 184/2009 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa meni a a dopÍňajú niektoré zá kony, bol doplnený aj zákon Č. 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ško lský zákon) a o
zme ne a doplnení niektorých zá ko nov (ďa l ej len "záko n Č . 245/2008 Z. Z,"). a to konkrétne Piata
časť - Tretí oddiel..
Zmeny predpokladov prijatia na vzdelávanie pre jednotlivé typy stredných škô l sú
rozpracované v § 62 odsek I , § 62 od s. 3 a § 62 odsek 6.

v § 62 odsek I znie:
(I) Oo prvého ročníka š tv o rru č nč h o vzdel ávucicho programu v gy m n:ízi:í ch môže byť prijat),
uch ádzač , ktorý sp lň a tiet o podmienky:
a) nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov ur čených r ámcovým u čebným
pláno m pre d ruh)' st u peň zá kladných škô l, ok rem vy učovacích predmetov s výchovným zameraním.
na konc i druhého pol roku ôs me ho ročníka a na ko nci prvého pol roku deviateho ro čníka horší ako
2.0.
b) splnil podm ien ky prij ímacieho konania.
c) získ al nižšie stred né vzd el an ie podľa § 16 ods . 3 písm. b) a nemá priemern)' prospech z povinných vyučo vacích predmeto v ur č en ých rámcovým učebným pláno m pre druh)' st upeň základných
škôl, okrem vy učovacíc h predmetov s výchovným za meraním. na ko nci dru hé ho pol roku deviateho
roč n í ka horší ako 2.0.
v § 62 odsek 3 znie:
(3) [lo prvého ročníka pät'ro čn ého vzdel ávaciehn programu hilingv álncho vzdel ávania môže
byľ prij atý uchádzač. ktor)' spÍňa tieto podm ienky:
a) úspeš ne u kon č il ôs my roč ník vzdelávacieho programu základnej ško ly a
l. nemá priemern ý prosp ech z povinných vyučovacích predmetov ur čených rámcovým u čebným
plánom pre druhý st u pe ň základných škôl, okrem vy učovacích predmetov s výchovným zameraním.
na konci druhého polroku siedmeho ročníka a na konci prvého polroku ôsmeho ročníka horší ako
2.0.
2. spl nil podm ienky prij ímac ieho konania,
3. získa l primárne vzdel anie pod ľa § 16 ods. 3 písm . a) a nemá priemerný prospech z povinných
vyučovacích predmetov určených rámcovým u č ebným plánom pre druh)' stu peň zá kladných škôl.
okrem vyučovacíc h predmeto v s výchovn ým za me raním. na konci d ruhého polroku ôs meho ročníka
horší ako 2.0 aleb o
b) úspešne uk o nči l deviat y ro č n í k vzde lávac ieho pro gramu zák lad nej ško ly a
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predmetov ur č en ých rám co vým u čebným
plánom pre druhý stupeň zá kladnýc h škô l. ok rem vy učo vacích predmetov s výchovn ým zam eran ím.
na konci druhého polroku ôs me ho roč níka a na konci prvého po lroku deviateho ročníka horší ako
2,0,
2, splnil podmienky prijímacieho kon an ia,
3. získal ni žšie stred né vzdelanie pod ľa § 16 ods . 3 písm . b) a nemá priemern)' pro spech
z povinných vyučovacíc h predm etov ur če nýc h r ámcovým u čebným plánom pre druh ý st u pe ň základn ých škô l. okrem vyučo vacích predmetov s výc hovným zameraním . na kon ci druhého polroku
deviateho ročníka hor ší ako 2.0,

I. nemá priemerný pro spech z povinných

vyučo vacíc h

v § 62 od sek 6 zn ie:
(6) Do prvého ročníka vzdelávacieh o p ro~ ramu ú plné ho st re d né ho od bo rného vzdel ávania
môže byt' prij atý uchádzač, kto rý sp lňa tieto podmienky :
a) nemá priemerný prospech z po vinn ých vyučovacíc h predm eto v u r čenýc h rám cov ým u čebným
plánom pre druhý stupeň základn ých kôl. okrem vyu čo vací ch predmet ov s výc hov ným zameraním.
na konci druhého po lroku ôsmeho ro čníka a na ' konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako
2.75 .
b) splnil podmienky prijímacieh o konania,
c) zís kal ni žšie stred né vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a nemá prie mern ý prospech z povinných vy učovacíc h predmeto v ur č en ých rámcovým u č ebným plánom pre druhý st u peň z ákladných
škôl, okrem vyučovacích predmetov s výc hovn ým za meranlm. na kon ci druhého polroku de viateho
ročníka horší ako 2,75.
Zmeny týkajúce sa predpoklado v na prijímanie pre j ednotlivé typ y stredných škôl sú účinné
od 1.9.2014. To znamená, že prijímacie konanie podľa nových podm ienok sa uplatn í v školskom
roku 2014/2015 pre školský rok 2015/2016.
Žíaci u ch ádzaj úci sa o prijatie na stredné školy v školskom roku 2015/2016 budú mus i eť spl n i ť požadované predpoklad v (priemerný pro spech ) pre konkrétny typ stredne j školy na konci druhého polroku (siedmeho) ôs meho ročn ík a a na konci prvéh o polroku (ôs meho) devi ateho roč
níka . Tý ka sa to hlavne žiakov, ktorí v' školsko m roku 2013/2014 navštevuj ú (sied my) ôs my ro č
ník základnej šk oly .
Ostatné predpok lady prijati a na vzdelávanie sú ne zmenené.
Okresný úrad Prešov
odbor školstva
T. Ševč enka 11
oeo 01 Prešov
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PhDr. Kvetoslava Kom an ická"?
ved úca odboru
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