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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  

GARBIARSKA 1, 060 01 KEŽMAROK 

 

K R I T É R I A 

K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

 

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania ( nadstavbové štúdium ) 
 

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v zmysle zákona NR SR. č. 245/2008 Z. z. 

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

predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene  a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Organizácia prijímacie konania: 

 

1/ Prihlášky ţiakov na štúdium v SOŠ zašlú ţiaci najneskôr do 31. 05. 2019. 

 

2/ Termín prijímacieho konania 

     -     1. kolo -   25. jún 2019 – utorok  

- 2. kolo -   23. august 2019 – piatok  - len v prípade voľných miest 

 
3/ Nadstavbové odbory 

 
V súlade s § 69 ods. 1 - 7 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy určuje pre nadväzujúce formy 

odborného vzdelávania odbory: 

 

Plánovaný počet tried 1. ročníka nadstavbového štúdia v školskom roku 2019/2020 

 
Druh štúdia 

/študijný odbor/ 

Číselný 

znak 

odboru 

Slovný názov odboru Počet 

ţiakov 

Počet 

tried  

2-ročné 6403 L Podnikanie v remeslách a sluţbách 11 0,34 

 6421 L Spoločné stravovanie 20 0,66 

SPOLU   31 1 

 

písomnú formu prijímacej skúšky v súlade s rozsahom vzdelávacích štandardov 

štátneho vzdelávacieho programu na strednej škole z nasledujúcich profilových 

predmetov SJL, MAT. 
 

Kritéria pre prijatie   
 

I.  výsledky zo SŠ:  

 

   a/ priemer známok profilujúcich predmetov slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk, odborný  

       výcvik :  - priemer vypočítaný zo známok za 1. – 3. ročník na stotiny s odpočtom 1 bodu za    

       kaţdú desatinu hodnotenia. Ak  má ţiak na škole  dva cudzie jazyky, berie sa do úvahy jazyk    

       s lepším hodnotením: 

       maximálne  30 bodov pri priemere 1,00. 

       príkl. 30 bodov - 1,00 priemer. 
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                29 bodov - 1,01 – 1,10;  

                28 bodov - 1,11 – 1,20, atď., 

  

Celkový počet bodov získaných v prijímacom konaní  za SŠ – 30 bodov. 

 

 

II.  výsledky prijímacích skúšok 

 

JSL max. 25 

bodov 

MAT max. 25 

bodov 

 

Celkový počet bodov získaných na prijímacích skúškach   50 bodov. 

 

Celkový moţný počet získaných bodov 85 bodov. 
 

III. bodové  zvýhodnenie    

- zmenená pracovná schopnosť + 5 bodov 

 

IV.  V prípade rovnosti bodov rozhodujúcim kritériom pre stanovenie  poradia je: 

       A/ lepšie hodnotenie z vyučovacieho jazyka /jazyka slovenského a literatúry/, 

       B/ lepšie hodnotenie z matematiky     

 

V.  Limit pre prijatie ţiaka do študijného odboru je získanie minimálne 5 bodov a účasť na prijímacej  

      skúške. 

 

4/  Rozhodnutie o prijatí 

a) Riaditeľ SŠ zriadi prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Zasadnutie prijímacej komisie sa 

uskutoční dňa 25.06.2019 a 23.08.2019 o 14:00 hod. Výsledky budú zverejnené v ten deň, najneskôr 

do 17:00 hod. v budove školy.  

b) Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na PS najneskôr 10 dní pred termínom PS, t. j 15.06.2019 

c) O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania ( prihliada na 

zdravotnú spôsobilosť, zmenenú pracovnú schopnosť ).  

d) Riaditeľ ŠS  zverejní na výveske školy  zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 

do 3 pracovných dní od dňa termínu konania PS. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred 

prideleným číselným kódom, zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal 

skúšku úspešne, resp. neúspešne.  

e) Riaditeľ SŠ rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí, najneskôr do 3 dní a zároveň 

oznámi termín miesto a spôsob zápisu na štúdium. 

f) Zápis sa uskutoční na základe zápisného lístka. Účasťou na zápise, ktorý bude vykonaný podľa 

pozvánky  od 8.00 do 15.00 hod. ţiak  potvrdí akceptáciu rozhodnutia o prijatí na štúdium a záujem 

o štúdium na danej  škole. Ţiak sa môţe zapísať len na tú strednú školu, kde bol prijatý v rámci 

prijímacieho konania. Zápis sa môţe  vykonať len na jednu strednú školu. Nezáujem o štúdium 

prejaví ţiak oznámením riaditeľovi školy, resp. neúčasťou na zápise. Riaditeľka školy následne 

začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí.  Na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší 

uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie. 

 

  5/ Odvolacie konanie  

       Ţiak môţe podať prostredníctvom riaditeľa SŠ odvolanie do 5 dní od doručenia  rozhodnutia o neprijatí  

       na SŠ. V mene neplnoletého ţiaka podáva odvolanie zákonný zástupca ţiaka,  plnoletý ţiak podáva  

       odvolanie sám. Ak nerozhodol správny orgán 1. stupňa v rámci autoremedúry,  predloţí odvolanie  

       spolu  so spisovým materiálom ţiakov ihneď po ich zosumarizovaní najneskôr do  30 dní odo dňa, keď  

      mu boli doručené, na OŠ PSK a písomne upovedomí o tom účastníka konania. V prípade prijatia  

       uchádzača autoremedúrou, riaditeľ SŠ spis odvolávajúceho sa ţiaka neodstupuje odvolaciemu orgánu  
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       II. stupňa. Prijatie autoremedúrou je opravou prvostupňového správneho orgánu.   Ak sa uchádzať  

      nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzať prijatý na štúdium v strednej škole, je   neplatné.   

 

6/ 2. kolo PS 

    rozhodnutie o konaní 2. kola bude zverejnené do 31. júla 2019 len v prípade voľných miest    

    v jednotlivých odboroch.  

    Termín 2. kola je stanovený na 23. august 2019.  

    Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí vydá riaditeľka školy do 3 dní po konaní prijímacích skúšok.   

    Zápis ţiakov  sa uskutoční podľa bodu 3/ f a  odvolacie konanie  podľa bodu 4. 

 

7/ Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môţe byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné odborné  

    vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b ) ( stredné odborné vzdelanie sekundárne ) a splnil podmienky  

    prijímacieho konania. 

 

8/ Zdravotná spôsobilosť ţiaka potvrdená na prihláške na štúdium 

 

9/ Ţiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami predloţí správu z príslušnej pedagogicko-

psychologickej poradne v zalepenej obálke najneskôr v deň doručenia prihlášky spolu s prihláškou. 

Dodatočne správa nebude akceptovaná, resp. v prípade dodatočného zistenia ţiak bude preradený na inú 

školu. 

 
 

Kritéria boli prerokované a schválené v Rade školy dňa  06.02.2019 a v Pedagogickej rade dňa  09.01.2019.              

 

 

 

          

 

 

Keţmarok  30.04.2019                                                                         PhDr. Marta Sabolová 
                      riaditeľka školy 

 

 

 

 


