
AKO VYBRAŤ PRE DIEŤA STREDNÚ ŠKOLU?  

 

1.Na prvom mieste treba zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať 

schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. Dôležitú výpovednú hodnotu majú aj výsledky 

v Celoslovenskom testovaní deviatakov - T9. Tie sú zapísané v prihláške a zohľadnené pri 

prijímacom konaní.  

 

2. Užitočné je urobiť si prehľad o všetkých stredných školách v regióne, ktoré pripadajú do 

úvahy. Je dobré sledovať internetovú stránku a vybranú školu navštíviť spolu s dieťaťom 

počas dňa otvorených dverí. 

 

3. V prípade, že sa predstavy rodiča a dieťaťa líšia, je vhodné navštíviť výchovného poradcu 

na príslušnej základnej škole. Ten vie poradiť, ktorá zo zvažovaných škôl je pre žiaka 

vhodnejšia. Ak má rodič alebo žiak naďalej pochybnosti, majú možnosť navštíviť niektorú z 

pedagogicko-psychologických poradní. Tam sa im venujú odborníci z psychológie i 

pedagogiky. 

 

4. Návšteva pedagogicko-psychologickej poradne je žiaduca najmä v prípadoch, že dieťa má 

nejaké problémy:  

a) zdravotné – pri niektorých odboroch sa zohľadňuje aj zdravotná spôsobilosť žiaka.  

b) poruchy učenia –niektoré typy škôl nie sú vhodné pre dysgrafikov, iné pre dyslektikov, 

ďalšie pre deti trpiace dyskalkúliou.  

c) ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami 

dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, zhoršenie prospechu celkové alebo len z určitých 

predmetov a pod.  

 

5.Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. Absolventi 

viacerých učebných odborov sú na trhu veľmi žiadaní, záujem o štúdium je však minimálny. 

Naopak mnohé školy, rodičmi žiadané, už trh svojimi absolventmi naplnili a tí mnohokrát 

zostávajú bez práce. Údaje o uplatnení sa na trhu práce majú k dispozícii samosprávne kraje 

ako zriaďovatelia väčšiny stredných škôl.  

 

6. Dôležitými informáciami pri zvažovaní školy je plánovaný počet prijatých a počet 

hlásiacich sa žiakov. Sú dostupné na internetových stránkach školských výpočtových stredísk 

podľa regiónov. Taktiež sú tam priebežne aktualizované informácie o záujmoch na SŠ, 

možnostiach štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na stredné školy a ďalšie 

informácie z tejto oblasti. 

 

7. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť, že uchádzač je 

úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so zvoleným 

odborom štúdia.  

 

 

 

 
 


