
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

                                                                                                V    Novákoch 04.05.2020 

 

K r i t é r i á  

prijímacieho konania  Strednej odbornej školy na školský rok 2020/2021 
 
           Riaditeľka  Strednej odbornej  školy v  Novákoch v  súlade s § 65  a  § 66 zákona 

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

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

v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona  č. 71/1967 Zb.  o správnom  konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov  a rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu Slovenskej 

republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách 

v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.04.2020 určuje  kritériá   

pre prijatie žiakov  do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021. Kritéria sú určené po 

prerokovaní v pedagogickej rade dňa 06.05.2020. 

 

      

Študijné odbory: 

 

Kód 

 

Názov odboru                                                   Maximálny 

počet žiakov 

2682 K mechanik počítačových sietí    10 

2447 K mechanik hasičskej techniky 10 

2679 K mechanik- mechatronik 19 

2868 K technik spracovania plastov 10 

2890 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel 3 

2950 M poradenstvo vo výžive 10 

2840 M biotechnológia a farmakológia 15 

 

                       

     Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu  úplného stredného odborného 

vzdelávania podľa § 62 školského zákona môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie 

stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky 

prijímacieho konania. Podľa § 62 ods. 13 školského zákona uchádzač nesmie byť žiakom inej 

strednej školy. 

 

1.  Prijímanie uchádzačov so zohľadnením študijných výsledkov   

 
       Za prospech zo základnej školy budú pridelené body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie  z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka  nasledovne. 

 

 

 

 



1.1 Dva povinné predmety : 

 

    -  Slovenský jazyk a literatúra 

    -  Matematika. 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet 

bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka. 

 

 

1.2. Profilové predmety: 

 

Biológia, chémia, fyzika. 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet 

bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka. 

 

 

1.3 Doplnkové predmety: 

 

Dejepis, geografia, občianska náuka,  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa vzťahu: počet 

bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka. 

 

 

2. Prospech 

 

Ak žiak dosiahol v 6.,7., a 8. ročníku stupeň 1 výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

3. Ďalšie kritéria 

 

Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov 

 

3.1. Predmetová olympiáda: 

 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 

v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, DEJ, MAT, FYZ,CHE, BIO, GEG alebo technickej 

olympiáde a Pytagoriáde. Do celkového súčtu budú pridelené body za 1. miesto- 5 bodov, za 

2.miesto- 4 body, za 3. miesto – 3 body, za 4. miesto- 2- body za 5. miesto- 1. bod. 

 

3.2. Športové súťaže: 

 

Ak sa žiak umiestnil v súťažiach na 1.mieste až 3.mieste v okresnom, krajskom, alebo 

celoštátnom kole, v 8.ročníku a v 9.ročníku do celkového súčtu budú pridelené body takto: 

1.miesto – 5 bodov 

2.miesto – 4 body 

3.miesto – 3 body  

 

 

 



3.3. Duálne vzdelávanie: 

 

Ak sa žiak chce pripravovať v systéme duálneho vzdelávania a má súhlas od budúceho 

zamestnávateľa do celkového súčtu bodov bude pripočítané 10 bodov. 

 

4. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude 

prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za predmetové olympiády, 

c/ žiak ktorý sa bude pripravovať v duálnom vzdelávaní ma prednosť pred žiakom ktorý nie je 

v duálnom vzdelávaní, 

d/ dosiahol väčší počet bodov z profilových predmetov: mechanik mechatronik, mechanik 

počítačových sietí a mechanik hasičskej techniky - fyzika       

technik pre chemický a farmaceutický priemysel, technik spracovania plastov 

a biotechnológia a farmakológia – chémia 

poradenstvo vo výžive – biológia.                     

 

 

 5. Prijímanie uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

       Žiaka s vývinovými poruchami učenia možno prijať len na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu s doloženými dokladmi (aktuálna písomná správa zariadenia špeciálno-

pedagogického poradenstva alebo pedagogicko-psychologickej poradne).  

Do odborov, v ktorých žiaci majú: chemické laboratórne cvičenia, biologické cvičenia a 

elektrické merania, nemôžu byť do prvého ročníka prijatí žiaci s poruchou pozornosti 

a aktivity druhého a tretieho stupňa a s poruchami správania. 

 

 

6. Duálne vzdelávanie 

 

      Ak si uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore  v ktorom sa odborné  

vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania treba postupovať podľa § 

63 ods. 8 a § 65 ods. 3 a § 67 ods. 4 písmeno a), b) školského zákona. 

 

  

7. Spoločné ustanovenia 

 

1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti žiaka.  

 

2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 

predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a 

vzdelávania v termíne určenom riaditeľkou školy najneskôr 31.augusta 2020.  

 

3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k 

prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

 



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

ktorým sa nájdu na výsledných listinách podľa jednotlivých odborov. Výsledkov  listiny   v 

systéme duálneho vzdelávania budú zverejnené samostatne. Všetky výsledné listiny budú 

zverejnené na webovom sídle školy (www.sosnovaky.sk) do 29.05.2020.  

 

5. Uchádzač, resp. zákonný zástupca doručí do 04.06.2020 Záväzné potvrdenie o nastúpení, 

resp. nenastúpení na štúdium riaditeľke školy.  

 

6. Doklady o olympiádach a súťažiach pripoja uchádzači k prihláške do 19.05.2020. 

 

7. V prípade, že do niektorého odboru sa záväzne neprihlási dostatočný počet uchádzačov, 

riaditeľka školy rozhodne o konaní 2. kola prijímacieho konania alebo sa odbor neotvorí. Na 

nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, vyhlási 

riaditeľka školy 2. kolo prijímacieho konania do 15 júna 2020.  

 

8. Prijatí uchádzači do všetkých odborov musia úspešne ukončiť 9. ročník ZŠ, čo na začiatku 

školského roku 2020/2021 preukážu predložením vysvedčenia z tohto ročníka.  

 

9. Prijatí uchádzači nesmú byť žiakmi inej strednej školy.  

 

10. Škola  neotvorí študijný odbor v prípade  nenaplnenia minimálneho  počtu uchádzačov do 

skupiny, čo predstavuje menej ako štyria žiaci. 

 

11. Pre zlepšenie komunikácie medzi zákonnými zástupcami a riaditeľstvom školy je 

potrebné uviesť v prihláške na štúdium aj telefonický kontakt, správnu adresu bydliska a e-

mailovú adresu.  

 

12. Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi, resp. zákonnému zástupcovi maloletého 

uchádzača, rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí najneskôr 29.05.2020.  

 

13. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže plnoletý uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia.  

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Katarína Piačková                                                 

                                                                                               riaditeľka               

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosnovaky.sk/

