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Na základe rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. a 5. 

januára 2021 vstupujú do platnosti nasledovné opatrenia: 

1. S účinnosťou od 11. januára 2021 sa pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.  

Nástup žiakov do škôl bude podmienený absolvovaní PCR, alebo antigénového testu. Termín a spôsob 

testovania bude určený podľa aktuálnej situácie 

 

2. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje 

a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a  

b) externá časť maturitnej skúšky. 

 

3. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa 

predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku 

školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, 

pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021. 

 

4. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; 

konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021. 

 

5. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; 

konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle 

kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu 

jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 

 

6. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 

do 14. mája 2021  

a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,  

b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,  

 

7. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 6 na školský rok 2021/2022 

sa uskutočnia  

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,  

b)  v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 

2021. 

Úplné znenie ministerských rozhodnutí nájdete na: 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/ 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/ 
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