číslo školy : 653201
Oznámenie riaditeľa č. 01/2019
Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle
§ 65 a § 66 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

určuje
formu, obsah a rozsah talentovej skúšky, kritériá pre úspešné vykonanie talentovej skúšky, kritériá
prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 v študijnom odbore :
kód odboru, názov odboru

počet
žiakov

8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov– kováčske a zámočnícke práce

5

Termín talentovej skúšky : dňa 21. marca 2019 (štvrtok) od 08.00 h do 12.00 h v budove školy.
1. / K r i t é r i á pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020:
a) Talentová skúška sa skladá
OBSAH ÚLOHY
TECHNIKA REALIZÁCIE
čas
max. počet bodov
1. kreslenie podľa predlohy
kresba ceruzou
60 min
60
2. priestorová práca
modelovanie z hliny
60 min
60
Z uvedeného vyplýva, že uchádzač môže získať maximálny počet 120 bodov. Každá úloha
bude hodnotená každým členom komisie. Celkové hodnotenie za talentovú skúšku predstavuje
súčet bodov od členov komisie za jednotlivé úlohy. Uchádzač vyhovel prijímaciemu konaniu,
ak dosiahol pri hodnotení talentovej skúšky aspoň 40 bodov vrátane.
Klasifikácia podľa bodov :
120 – 100 výborný, 99 - 80 chválitebný, 79 - 60 dobrý, 59 - 40 dostatočný, 39 a menej nedostatočný

b) Pri prijímaní na študijný odbor 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov budú
zohľadnené študijné výsledky zo ZŠ, t. j. za 8. ročník (2. polrok) a 9. ročník (1. polrok) z
predmetov vyučovací jazyk, matematika, fyzika, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, prírodopis, chémia
a uchádzač je zdravotne spôsobilý študovať daný odbor.
Bodové hodnotenie ZŠ :
priemer
známok
1,00 – 1,50
1,51 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 – 2,30
2,31 – 2,40
2,41 – 2,50
2,51 – 2,60
2,61 – 2,70
2,71 – 2,80
2,81 – 2,90

pridelený
počet bodov
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33

priemer
známok
2,91 – 3,00
3,01 – 3,10
3,11 – 3,20
3,21 – 3,30
3,31 – 3,40
3,41 – 3,50
3,51 – 3,60
3,61 – 3,70
3,71 – 3,80
3,81 a viac

pridelený
počet bodov
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
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c)

priemer známok za 8. ročník (druhý polrok) ZŠ – maximálny počet 60 bodov
priemer známok za 9. ročník (prvý polrok) ZŠ – maximálny počet 60 bodov

Maximálny počet bodov zo ZŠ
- 120 bodov, čo činí 50 %
Maximálny počet bodov z talentovej skúšky - 120 bodov, čo činí 50 %
Základná škola a talentová skúška spolu
- 240 bodov, čo činí 100 %
Na základe študijných výsledkov za 8. ročník (2. polrok), 9. ročník (1. polrok) základnej
školy a hodnotenia talentovej skúšky je každému žiakovi pridelený zodpovedajúci počet
bodov. Podľa počtu dosiahnutých bodov sa stanoví poradie žiakov.

d) V prípade, že viacerí žiaci dosiahnu v celkovom poradí rovnaký počet bodov rozhodujú pri
prijímaní žiakov pomocné kritériá v poradí :
1. zmenená pracovná schopnosť (rozhodnutie priložené k prihláške), pričom ZPS nie je
v rozpore s požiadavkami daného odboru,
2. lepší priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, matematika z 9. roč. (1. polrok)
ZŠ,
3. riešiteľ olympiády a súťaží na úrovni okresu a vyššie v predmete matematika a fyzika.
2./ Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, zruší sa jeho rozhodnutie o prijatí
a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi podľa bodového poradia.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 platia od 01. 02. 2019
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 pre netalentové odbory boli
prerokované v pedagogickej rade 29. 01. 2019.

Mgr. Ing. Ondrej Holienčík
riaditeľ školy
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