
 

 

Pre žiakov osemročného gymnázia, štvrtého ročníka (kvarta). Žiak prihlášku nepodáva, ale: 

 

 

odbor stredných škôl zasiela nasledovné stanovisko. V zmysle § 35 zákona č. 245/2008 Z. z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa jedná o prestup na inú strednú školu, nakoľko Vami uvedený žiak 

je už žiakom strednej školy, a preto odporúčame postupovať v zmysle ustanovení uvedeného 

paragrafu. 

(1) Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor 

povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Žiakovi prijatému do učebného odboru 

možno povoliť prestup do inej strednej odbornej školy alebo strednej športovej školy na ten 

istý učebný odbor alebo na iný učebný odbor. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho 

zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti. Súčasťou žiadosti  

o prestup žiaka je kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje  

a kópia posledného vysvedčenia. Súčasťou žiadosti o prestup žiaka, ktorý sa pripravuje v 

systéme duálneho vzdelávania, je aj súhlas zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje. 

(2) Prestup žiaka, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdiom, do inej strednej 

školy na iný študijný odbor sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka jeho 

štúdia; do gymnázia s päťročným štúdiom sa prestup žiaka môže uskutočniť aj začiatkom 

štvrtého ročníka jeho štúdia. Podmienkou prestupu do strednej športovej školy, školy 

umeleckého priemyslu a konzervatória je úspešné vykonanie skúšky na overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. 

(3) Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. 

Ak ide o prestup do strednej športovej školy, podmienkou prestupu je aj predloženie potvrdenia 

národného športového zväzu, že žiak je uvedený v zozname talentovaných športovcov podľa 

osobitného predpisu;34a) to neplatí ak ide o prestup z inej strednej športovej školy. 

(4) Ak riaditeľ strednej školy, do ktorej chce žiak prestúpiť, rozhodne o prijatí žiaka prestupom, 

je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka prestupom 

riaditeľovi strednej školy, z ktorej žiak prestupuje. Prestup sa spravidla uskutočňuje k  

1. septembru. Vzdelávanie žiaka v strednej škole, z ktorej prestupuje, sa končí dňom, ktorý 

predchádza dňu, v ktorom má žiak začať vzdelávanie v strednej škole, do ktorej prestúpil. 

Týmto dňom prestáva byť žiakom strednej školy, z ktorej prestúpil. 

(5) Riaditeľovi strednej školy, na ktorú žiak prestúpil, zašle riaditeľ strednej školy, z ktorej 

žiak prestupuje, fotokópiu dokumentácie žiaka do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia o 

prijatí žiaka podľa odseku 4 a zmenu oznámi do centrálneho registra. 

(6) Prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v 

priebehu prvého ročníka. 

(7) Rozhodnutie o prijatí žiaka prestupom nie je rozhodnutím o prijatí žiaka v rámci 

prijímacieho konania. 
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