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3. marca 2021
Základná škola,



PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM

Žiak si môže podať dve prihlášky na dve stredné školy, 
kde sa nerobia talentové skúšky (gymnáziá, obchodné 
akadémie, stredné priemyselné školy, stredné odborné 
školy, stredné zdravotnícke školy, stredné dopravné 
školy,...).

Zároveň si môže podať ešte ďalšie dve prihlášky na 
školy, ktoré vyžadujú overenie talentu a zručností:

 bilingválne gymnáziá, obchodnú akadémiu-bilingválne štúdium,

zdravotnícku školu-odbor masér,

 športové školy, školy

 umelecké školy, školy

 konzervatóriá.



!!! Nakoľko boli naši žiaci v 8. ročníku  

na koncoročnom vysvedčení hodnotení slovne

(absolvoval) – toto hodnotenie bude vo väčšine škôl

nahradené známkou z 1. polroka 8. ročníka.

Preto je NUTNÉ ku každej prihláške priložiť 

fotokópiu vysvedčenia z 8. ročníka.



PRIJÍMACIE  POKRAČOVANIE

 Vedomostné: 1. kolo prijímacích skúšok
1. termín:         3. mája 2021

2. termín:              10. mája 2021

 Talentové:
1. termín:         5. mája 2021

2. termín:              12. mája 2021



ŠKOLY S TALENTOVÝMI PRIJÍMACÍMI 

POHOVORMI V TRENČÍNE

 Stredná športová škola,

Kožušnícka 2, Trenčín

 športové gymnázium,

 športový manažment,

 digitálne služby v športe.



 Škola umeleckého priemyslu

Staničná 8, Trenčín

 animovaná tvorba,

 dizajn digitálnych aplikácií,

 digitálna maľba - koncept art,

 dizajn interiéru,

 dizajn exteriéru,

 fotografický dizajn,

 grafický dizajn,

 odevný dizajn,

 priemyselný dizajn,

 propagačné výtvarníctvo,

 reklamná tvorba,

 scénická kostýmová tvorba.



 Stredná zdravotnícka škola
Celestíny Šimurkovej v Trenčíne,
Veľkomoravská 14, Trenčín

 masér





 Stredná odborná škola 
pedagogická  sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta,                

1. mája, Trenčín

 učiteľstvo pre materské školy

a vychovávateľstvo



 Gymnázium Ľudovíta Štúra,

1. mája, Trenčín 

 gymnázium – bilingválne štúdium 

(francúzska sekcia)



 Súkromné gymnázium FUTURUM, 

Kožušnícka 71, Trenčín

 gymnázium – bilingválne štúdium 

(anglický jazyk)



 Obchodná akadémia Milana Hodžu,

M. Rázusa 1, Trenčín

 Obchodná akadémia - bilingválne štúdium (ANJ)

pre žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ



ŠKOLY BEZ TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH 

POHOVOROV V TRENČÍNE

GYMNÁZIÁ :

 Gymnázium Ľudovíta Štúra,

 Piaristické gymnázium J. Braneckého,

 Súkromné gymnázium Futurum - zamerané 

na IT.



STREDNÉ ŠKOLY:

Obchodná akadémia M. Hodžu,

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej,

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša.

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY:

SOŠ Pod Sokolice, TN

SOŠ letecko-technická, TN

SOŠ obchodu a služieb, TN

Súkromná SOŠ, TN

SOŠ dopravná, TN



DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Talentové odbory:

 8. apríl 2021: povinnosť zákonného zástupcu doručiť do
ZŠ prihlášky žiaka do SŠ (talentové i netalentové odbory),

 5.  mája + 12. mája 2021: talentové skúšky.

Ostatné stredné školy - bez talentových skúšok:

 22. marec 2021 (najneskôr): odoslanie tlačiva (ktoré bude
preposlané zákonným zástupcom i žiakom na EduPage)
so záväzným výberom SŠ výchovnej poradkyni,

 Predpokladaný termín administrácie prihlášok: 
4. apríla a 5. apríla 2021: kontrola a podpisovanie
prihlášok zákonným zástupcom i žiakom v ZŠ 
Hodžova 37, Trenčín.



ZÁVÄZNÝ ZÁUJEM O STREDNÉ  ŠKOLY: 

 

 

Priezvisko a meno žiaka:  ........................................................................  Trieda: ............... 

 

Podpísaní rodičia si želajú, aby na prihláškach ich dieťaťa boli uvedené tieto stredné školy  

(prosím, vpisujte iba školy, v ktorých sa nekonajú talentové prijímacie pohovory): 

 

      1. škola (1. termín – 3.5.2021)                                    2. škola (2.termín – 10.5.2021) 

Názov SŠ + mesto, kde sa nachádza 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

Názov študijného/učebného odboru 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

Názov SŠ + mesto, kde sa nachádza 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

Názov študijného/učebného odboru 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

           

 

 

       

 

 

 

 

ADRESA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU: 

 

Priezvisko, meno, titul:  ........................................................................................................... 

Ulica, číslo domu:         .......................................................................................................... 

Mesto (obec):                   ......................................................................................................... 

PSČ:                       .  .  .  .  . 

Tel. číslo:        ................................... E-mail: (čitateľne)  .............................................. 

 

        ...................................................... 

                podpis zák. zástupcu  

 

Ďakujem za spoluprácu! 

S pozdravom, 

                                  

        Mgr. Katarína Psotná 

           (výchovná poradkyňa ZŠ Hodžova, Trenčín) 

 

 

!!! TOTO TLAČIVO JE NUTNÉ VYPÍSAŤ A ODOSLAŤ AKO PRÍLOHU, PRÍPADNE  

 

NASKENOVAŤ A POSLAŤ NA MAIL poradca@sedmicka.eu NAJNESKÔR DO 22.3.2021!!!!!!! 

 

 

 



DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Celoslovenské testovanie

deviatakov zo SLJ a MAT: 

9. jún 2021



PRIHLÁŠKY

 Odosiela škola (podľa aktuálnej

epidemiologickej situácie – printovou alebo

elektronickou formou).

 Podpisuje:

- triedny učiteľ/výchovný poradca,

- žiak,

- zákonný zástupca,

- riaditeľ ZŠ,

- lekár – iba pri nasledujúcich odboroch:











VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

 Do 20. 5. 2021 riaditeľ SŠ  rozhodne o prijatí 
alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 
prijímacieho konania na webovej stránke školy 
alebo na výveske školy.

 Oficiálne rozhodnutie dostane každý uchádzač
cez EduPage, prípadne mu stredná škola odošle 
naskenované tlačivo o prijatí/neprijatí na e-mail, 
uvedený v prihláške žiaka/žiačky.



Po doručení rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka/žiačky je ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA 

POVINNÝ doručiť do každej zo škôl, kde malo dieťa podanú prihlášku -

POTVRDENIE O NASTÚPENÍ /NENASTÚPENÍ ŽIAKA / ŽIAČKY 

na štúdium v strednej škole - do 25. mája 2021.

Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,

poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci 

je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení / nenastúpení  žiaka na 

štúdium je uvedený na stránke našej školy www.sedmicka.eu – v sekcii výchovný poradca.

http://www.sedmicka.eu/




UŽITOČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

 www.svslm.sk

 www.strednaskola.sk

 www.modernaskola.sk

 www.profesia.sk

Tu môžete nájsť všetky informácie o SŠ:
o adresy, webové stránky, tel. čísla,
o študijné a učebné odbory,
o kritériá pre prijímacie pohovory,
o aktuálny stav naplnenosti stredných škôl,
o podmienky štúdia.



Zoznam stredných škôl v Trenčíne a okolí 

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín http://www.glstn.sk/

Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín http://www.piar.gtn.sk/

Súkromné gymnázium Futurum, Trenčín    http://www.sgfuturum.sk/

Obchodná akadémia, Trenčín https://oa-tn.edupage.org/

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Trenčín http://szstn.edupage.org/

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín http://www.sstn.edupage.org/

Škola umeleckého priemyslu, Trenčín http://www.suptn.sk/

Stredná športová škola, Trenčín http://www.sportovaskolatn.sk/

Súkromná stredná odborná škola, Trenčín http://ssostn.edupage.sk/

SOŠ obchodu a služieb, Trenčín http://jilemak.edupage.org/

SOŠ Pod Sokolicami, Trenčín                                                                                      http://www.sostn.sk/kontakty

SOŠ pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín http://www.pasatn.sk/

SOŠ letecko - technická, Trenčín http://soslt.edupage.org/

http://www.glstn.sk/
http://www.piar.gtn.sk/
http://www.sgfuturum.sk/
https://oa-tn.edupage.org/
http://szstn.edupage.org/
http://www.sstn.edupage.org/
http://www.suptn.sk/
http://www.sportovaskolatn.sk/
http://ssostn.edupage.sk/
http://jilemak.edupage.org/
http://www.sostn.sk/kontakty
http://www.pasatn.sk/
http://soslt.edupage.org/


Stredná odborná škola dopravná, Trenčín                                                               https://dopravna.edupage.org/

Gymnázium, DCA http://gymdb.edupage.org/

Spojená škola sv. J. Bosca, Nová Dubnica                                                                http://www.ssnd.sk/

Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom http://www.gymnm.sk/

Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Nové Mesto nad Váhom http://www.bilgymnmv.edupage.org/

Súkromná stredná športová škola, Trenčianske Teplice https://www.sportovegymnazium.sk/

SPŠ, Dubnica nad Váhom                                                                                            http://www.spsdub.sk/

SOŠ, Dubnica nad Váhom                                                                                           http://www.sosdca.edupage.sk/

SPŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom                                                                 http://www.spsnmnv.sk/

Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany                                                                 http://www.hastropy.sk/

SOŠ Pruské                                                                                                                   http://www.sospruske.edupage.org/

SOŠ Lednické Rovne                                                                                                     http://www.sossklarska.sk/

SOŠ Stará Turá                                                                                                               http://www.sosst.sk/

SOŠ záhradnícka, Piešťany                                                                                          http://www.szaspn.sk/

https://dopravna.edupage.org/
http://gymdb.edupage.org/
http://www.ssnd.sk/
http://www.gymnm.sk/
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http://www.spsdub.sk/
http://www.sosdca.edupage.sk/
http://www.spsnmnv.sk/
http://www.hastropy.sk/
http://www.sospruske.edupage.org/
http://www.sossklarska.sk/
http://www.sosst.sk/
http://www.szaspn.sk/






Ďakujem Vám za pozornosť 

a prajem príjemný zvyšok dňa!

Mgr. Katarína Psotná

výchovná poradkyňa




