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                                                             K R I T É R I A 

prijímacieho konania na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy 

pre školský rok 2020/2021 
 
 

       Riaditeľka Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky určuje kritéria prijímacieho 

konania na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy na školský rok 2020/2021 v 

súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ 

SR č. 65/2015 o stredných školách v znení neskorších predpisov. V súlade s § 69 školského 

zákona  a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 6.5.2020 určujem podmienky prijímania 

uchádzačov o štúdium takto:  

 

 Prijímanie uchádzačov do pomaturitného štúdia  2-ročného pomaturitného špecializačného 

odboru 2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel  

            2870 Q špecialista spracovania plastov 

 – vyššie odborné vzdelanie štúdium - bez prijímacích skúšok. Na tieto odbory môžu byť prijatí 

absolventi odborov biotechnológia a farmakológia, chemická informatika, chemik operátor 

a iných odborov začínajúce číslom odboru 28.. 

 

Prijímanie uchádzačov do pomaturitného štúdia  3-ročného pomaturitného špecializačného 

odboru 2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel  

            2870 Q špecialista spracovania plastov 

 – vyššie odborné vzdelanie štúdium je bez prijímacích skúšok. Na tieto odbory môžu byť prijatí 

absolventi všetkých štvorročných odborov s maturitným vysvedčením (gymnazium, SOŠ , 

OA...) 

 

Pri posudzovaní uchádzačov sa budú zohľadňovať:  

Dosiahnuté výsledky štúdia - priemer známok na maturitnej skúške sa použije na vytvorenie 

kvalitatívneho poradia uchádzačov Do odborov externého pomaturitného štúdia budú pri 

rovnosti bodov zvýhodnení: 

1. Uchádzači, ktorí mali lepšiu známku z odborného predmetu (na maturitnej skúške). 

 



 2. Uchádzači, ktorí mali lepšiu známku zo slovenského jazyka a literatúry (na maturitnej 

skúške). 

3. V prípade rovnosti počtu bodov dvoch či viacerých uchádzačov, aj napriek uplatneniu 

ukazovateľov v bodoch 1.-2., rozhodne prijímacia komisia.  

Táto forma štúdia je určená pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelaní získali  úplné 

stredné odborné vzdelanie. Uchádzači k prihláške predložia doklady o vzdelaní:  vysvedčenie 

o maturitnej skúške. 

 

Záverečné ustanovenia: 

 1. Pri rozhodovaní o prijatí uchádzača na nadväzujúce formy odborného vzdelávania sa berie 

do úvahy aj zdravotná spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania na výkon 

povolania.  

2. Prihlášky na nadväzujúce formy odborného vzdelávania si uchádzači môžu podať:  do 

31.05.2020 . Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysoké školy do 31.07.2020.  

3. Prijímacia skúška v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania sa konať nebude. 

4. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bude uchádzačom pridelený číselný kód, 

pod ktorým sa nájdu na výsledkovej listine.  

Uchádzači, ktorí sa rozhodnú nenastúpiť na štúdium, neodkladne informujú o tomto riaditeľstvo 

Strednej odbornej školy Nováky. Na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší uchádzači, ktorí si 

podali odvolanie.  

V prípade, že sa neprihlási do nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania dostatočný počet 

uchádzačov, trieda sa v školskom roku 2020/2021 neotvorí.  

 

 

                                                                                                     Mgr. Katarína Piačková 

                                                                                                                riaditeľka 


