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Správa 

o kontrole prijímacieho konania na stredné odborné školy, v ktorých sa prijímacia 
skúška skladá aj z overovania talentu potrebného na zvládnutie študijného odboru 

 
Cieľom tematickej inšpekcie (TI) bolo skontrolovať dodržiavanie vyhlášky MŠ SR 

č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov 
(ďalej vyhlášky) v prijímacom konaní na stredné odborné školy, v ktorých sa prijímacia 
skúška skladá aj z overovania talentu potrebného na zvládnutie študijného odboru. Školskí 
inšpektori vykonali v termíne od 14. 03. 2008 do 10. 04. 2008 TI v 16 školách. Z nich boli 
3 cirkevné a 4 súkromné.  

Úloha sa plnila na podnet MŠ SR. 
 

Organizácia prijímacieho konania 
Riaditelia kontrolovaných škôl po prerokovaní v pedagogickej rade školy, v štátnych 

školách aj v rade školy, predložili v stanovenom termíne zriaďovateľom škôl návrh na zmenu 
počtu tried prvého ročníka. V 1 škole v Prešovskom kraji riaditeľ termín nedodržal. 
Zriaďovatelia rozhodli o návrhu počtu tried pre nasledujúce prijímacie konanie 
do 15. septembra 2007. Zriaďovateľ 2 škôl (Prešovský samosprávny kraj) rozhodol 
po stanovenom termíne. Po prerokovaní v pedagogickej rade, v štátnych školách 
i po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa, určili riaditelia škôl počet žiakov, 
ktorých je možné prijať do tried prvého ročníka a stanovili termíny konania prijímacích 
skúšok. Forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah a jednotné kritériá na úspešné vykonanie 
skúšky boli prerokované v pedagogickej rade, okrem 1 kontrolovanej školy v Žilinskom kraji. 
Školy určili konanie prijímacích skúšok v stanovenom termíne. Riaditelia škôl zverejnili 
údaje a podmienky na výveske školy, niektorí aj na webovej stránke. V jednom subjekte 
(Prešovský kraj) riaditeľ školy zverejnil dátum konania prijímacích skúšok po stanovenom 
termíne, nezverejnil údaje o počte žiakov na prijatie do prvého ročníka, neurčil jednoznačné 
kritériá prijatia uchádzačov na štúdium. V 2 školách v Prešovskom kraji neprihliadali 
na výsledky dosiahnuté v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy, aj keď 
v jednom subjekte uvedená podmienka bola zapracovaná v kritériách na úspešné vykonanie 
skúšky.  

 
Prijímacia skúška 

Uchádzači boli pozvaní na prijímaciu skúšku v dostatočnom časovom predstihu. Riaditelia 
škôl zriadili na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok 
prijímaciu komisiu (okrem 1 školy v Bratislavskom kraji). Na školách pracovali skúšobné 
komisie, ktorých členovia postupovali pri hodnotení žiakov v súlade so stanovenými 
kritériami pre overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Komisie 
vyhodnocovali jednotlivé časti skúšky, výsledky predkladali prijímacej komisii. V záverečnej 
fáze prijímacie komisie posúdili študijné predpoklady uchádzačov o štúdium podľa určených 
kritérií a spracovali výsledky prijímacieho konania. Z ich zasadnutí boli vyhotovené 
zápisnice.  
 
Záver 

Prijímacie komisie ako poradný orgán riaditeľov škôl, zabezpečili prípravu prijímacích 
skúšok, ich regulárny priebeh, spracovanie výsledkov a posúdili študijné predpoklady 
uchádzačov o štúdium pre zvolené študijné odbory. O prijatí uchádzačov na strednú školu 
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rozhodli riaditelia škôl na základe výsledkov prijímacieho konania. V organizácii 
prijímacieho konania a priebehu prijímacích skúšok na overovanie talentu potrebného 
na zvládnutie študijného odboru sa vyskytli nedostatky v 4 kontrolovaných školách. 
Zriaďovateľ 2 škôl nedodržal termín pri rozhodovaní o návrhu počtu tried pre prijímacie 
konanie do 1. ročníka v školskom roku 2008/2009. Prijímacie konanie na stredné odborné 
školy, v ktorých sa prijímacia skúška skladá aj z overovania talentu potrebného na zvládnutie 
študijného odboru, sa v kontrolovaných školách, okrem uvedených nedostatkov, realizovalo 
v súlade s vyhláškou. 
 
 


