
Harmonogram procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka a prijímacie konanie na SŠ 

pre školský rok 2018 / 2019

Rok Termín Úkon Kto Komu

2017
zber dát pre spracovanie dodatočnej potreby  trhu práce a konzultačné procesy so 

zamestnávateľmi

do 28.02
určiť dodatočnú potrebu trhu práce v štruktúre odborov vzdelávania (údaje za SR, 

samosprávny kraj a  regióny samosprávneho kraja)

ÚPSVaR SR (TREXIMA) VÚC

konzultačné procesy na regionálnej úrovni Regionálna platforma t.j. 

zamestnávatelia 

(regionálny koordinátor), 

úrady práce (poverený 

zástupca úradov práce), 

VÚC (poverený zástupca 

VÚC) 

do 30.04.
verifikovať a určiť očakávané potreby trhu práce v štruktúre  odborov vzdelávania  Regionálna platforma VÚC

2017

do 30.04
určiť násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre 

každý samosprávny kraj,
MŠVVaŠ SR VÚC

konzultačné procesy k počtu žiakov, ktorí budú prijatí do I. ročníka v jednotlivých odboroch 

vzdelávania

Regionálna platforma

priebežne
spracovať prognózu očakávaného počtu žiakov, ktorí budú prijatí do I. ročníka SŠ v 

jednotlivých odboroch vzdelávania

VUC

konzultačné procesy k vyrovnaniu rozdielov medzi potrebami trhu práce a očakávaným 

počtom žiakov I. ročníka SŠ

Národná platforma

do 27.05.
prerokovať prognózu počtu žiakov, ktorí budú prijatí do I. ročníka SŠ v jednotlivých 

odboroch vzdelávania v KR pre OVP

KR pre OVP

31.05. zverejniť informáciu o  návrhu očakávaného počtu žiakov , ktorí budú prijatí do I. 

ročníka v jednotlivých odboroch vzdelávania  na webovom sídle VÚC
VÚC riaditelia SŠ, 

verejnosť

Určovanie stredných škôl, počtu tried a žiakov v ktorých sa budú poskytovať odborné vzdelávanie a prípravu v 

jednotlivých učebných a študijných odboroch

Určovanie počtu žiakov, ktorých je potrebné prijať v jednotlivých učebných odboroch a študijných odboroch do I. 

ročníka, tak aby zabezpečili očakávané potreby trhu práce v roku ukončenia štúdia

Určovanie potrieb trhu práce
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2017 do 15.06
navrhnúť počet  tried a žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo 

jednotlivé učebné odbory  pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku

R SŠ zriaďovateľ

do 30.06.

predložiť návrh počtu tried a žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné 

odbory alebo jednotlivé učebné odbory  pre prijímacie konanie v nasledujúcom 

školskom roku na samosprávny kraj

zriaďovateľ VÚC

vyhodnocovanie kapacitných a kvalitatívnych predpokladov škôl pre vzdelávanie v 

konkrétnych odboroch vzdelávania 

VÚC

spracovať návrh na počet  tried a žiakov I. ročníka SŠ  v členení na jednotlivé učebné alebo 

študijné odbory  pre jednotlivé SŠ v územnej pôsobnosti VUC

VÚC

konzultačné procesy o počte tried a žiakov pre jednotlivé odbory vzdelávania podľa 

jednotlivých SŠ  so zriaďovateľmi SŠ, riaditeľmi SŠ a poverenými zástupcami 

zamestnávateľov

VÚC, zriaďovatelia SŠ 

resp. riaditelia SŠ, 

zamestnávatelia

konzultačné procesy k zabezpečeniu OVP v odboroch vzdelávania s nízkou potrebou trhu 

práce v jednotlivých VÚC (určenie školy s celoslovenskou pôsobnosťou)

Národná platforma

do 31.08.

spracovať návrh na počet tried  a počet žiakov na jednotlivých stredných školách podľa 

jednotlivých študijných alebo učebných odborov a počet spoločných tried a žiakov , v 

členení na jednotlivé príbuzné študijné alebo učebné odbory 

VÚC

do 15.09.

spracovať návrh VZN pre SŠ v územnej pôsobnosti VÚC o počte tried I. ročníka v dennej 

forme štúdia v členení na odbory vzdelávania a spoločných tried I. ročníka v členení na 

príbuzné odbory vzdelávania

VÚC

prerokovanie a schvaľovanie návrhu počtu tried a žiakov prvého ročníka v členení na 

jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory  pre prijímacie konanie v 

nasledujúcom školskom roku

príslušná komisia 

zastupiteľstva VÚC

do 30.09.

prerokovať a schváliť počet tried a žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé 

študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory  pre prijímacie konanie v 

nasledujúcom školskom roku

KR pre OVP

najmenej 15 

dní pred 

zasad. zast.

predložiť návrh VZN na verejné pripomienkové konanie verejnosť VÚC

spracovať a vyhodnotiť pripomienky k návrhu VZN VÚC

Spracovanie, prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  o počte tried I. ročníka SŠ
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do 31.10.

určiť všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej 

pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé 

študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého 

ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné 

učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie 

pre nasledujúci školský rok.

VÚC SŠ

15 dní po 

schválení VZN

spracovať a (po nadobudnutí účinnosti VZN) zverejniť informáciu o plánoch výkonov podľa 

jednotlivých škôl a jednotlivých odborov vzdelávania

CVTI ŠVS pre ZŠ, 

verejnosť

2018

do 20.02.
podať prihlášku riaditeľovi ZŠ na štúdium v odboroch  , ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania

uchádzač R ZŠ

do 28.02.
odoslať prihlášky na SŠ  na štúdium v odboroch  , ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania

R ZŠ SŠ

do 10.04.
podať prihlášku riaditeľovi ZŠ na štúdium v ostatných  odboroch  , ktoré nevyžadujú 

overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

uchádzač R ZŠ

do 20.04.
odoslať prihlášky na SŠ  na štúdium v odboroch  , ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania

R ZŠ SŠ

do 30.04.
spracovať a zverejniť informáciu  o záujme žiakov ZŠ o štúdium podľa jednotlivých 

škôl a jednotlivých odborov vzdelávania k 20.04. 

CVTI ŠVS VUC

prijímanie žiakov na vzdelávanie na SŠ v súlade s ustanoveniami tretieho oddielu zákona č. 

245 / 2008 Z.z.

R SŠ

do 10.07.
spracovať a zverejniť informáciu  o počte zapísaných žiakov podľa  jednotlivých škôl 

a jednotlivých odborov vzdelávania k 01.07.

CVTI ŠVS VUC

do 30.09.
spracovať a zverejniť informáciu  o skutočnom počte žiakov I. ročníka podľa  žiakov 

podľa  jednotlivých škôl a jednotlivých odborov vzdelávania k 15.09.

CVTI ŠVS VUC

do 30.11.

spracovať štatistické údaje o procese a výsledkoch určovania počtu tried 1. ročníka pre   

školský rok 2018 / 2019 v súhrnnom prehľade podľa skupín učebných a študijných odborov 

a podľa jednotlivých odborov vzdelávania

VÚC MŠVVaŠ SR

do 30.12.

spracovať analytickú správu o procese a výsledkoch určovania počtu tried 1. ročníka pre  

školský rok 2017 / 2018 v súhrnnom prehľade podľa skupín učebných a študijných odborov 

a podľa jednotlivých odborov vzdelávania

VÚC MŠVVaŠ SR

Prijímanie žiakov do I. ročníka stredných škôl

Vyhodnocovanie procesov plánovania výkonov stredných škôl

Spracoval: Ing. Pavel Korbas
Počet strán: 4

Strana: 3



Harmonogram procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka a prijímacie konanie na SŠ 

pre školský rok 2018 / 2019

2019 do  25.01.
výhodnotenie procesov a výsledkov určovania počtu tried 1. ročníka pre  školský rok 2017 

/ 2018  a 2018 / 2019 v súhrnnom prehľade podľa skupín učebných a študijných odborov 

a podľa jednotlivých odborov vzdelávania za jednotlivé VÚC a SR

Národná platforma
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