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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 

 

Učebné odbory  

Kritéria pre prijatie výberovým spôsobom bez prijímacích skúšok 
 

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 prijímacieho konania: 

 

1/ Prihlášky ţiakov na štúdium v SOŠ zašlú ZŠ najneskôr do 20. 04. 2019. 

 

2/ Termín prijímacieho konania 

     – 1. kolo -   13. máj 2019 – pondelok – prvý termín 

                        16. máj 2019 – štvrtok – druhý termín.  

 

3/  Učebné odbory 

V súlade s § 65 ods. 1, 2, 3, a 4 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní kritérií 

v Pedagogickej rade školy dňa 09.01.2019, po vyjadrení Rady školy zo dňa 06.02.2019 a v súlade 

s najvyšším počtom ţiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK v Prešove,   určuje pre 

učebné odbory plánovaný počet ţiakov v školskom roku 2019/2020. 

Druh štúdia 

/učebný odbor / 
Číselný znak 

odboru 

Slovný názov odboru Počet 

ţiakov 

 2-ročné učebné 3178 F  Výroba konfekcie 15 

 3686 F Stavebná výroba 16 

3-ročné učebné 2464 H Strojný mechanik 10 

 3355 H   Stolár 10 

 3661 H Murár 10 

 6424 H Manikér - pedikér 10 

 6444 H  Čašník , servírka 10 

 6445 H Kuchár 10 

 6456 H Kaderník 10 

 6489 H Hostinský – á 9 

Spolu   110 

 

2 - ročný učebný odbor je určený pre ţiakov, ktorí neukončili úspešne 9. ročník ZŠ, alebo 

ukončili vzdelávanie v ZŠ v niţšom ako 9. ročníku. Základnou podmienkou pre prijatie na 

dvojročné štúdium v učebnom odbore je splnenie zdravotných poţiadaviek kladených na 

uchádzačov o štúdium odboru a výsledné poradie vo výsledkovej listine na základe 

nasledovného bodového hodnotenia. 
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I. Bodové hodnotenie profilujúcich predmetov pre  2 – ročný učebný odbor: slovenský jazyk a 

matematika za posledný absolvovaný ročník na ZŠ  
 - 5 bodov - známka výborný /1/ 

 - 4 body   - známka chválitebný /2/ 

 - 3 body   - známka dobrý /3/ 

 - 2 body   – zámka dostatočný /4/ 

 - 1 bod – známka nedostatočný /5/ 

 

Maximálny počet bodov SJL – 5, MAT – 5. Spolu – 10 bodov 

 

Celkový moţný súčet bodov k PK na 2 - ročný učebný odbor bez prijímacích skúšok – 22 bodov ( aj 

body z časti IV a V zvýhodnenie ). 

 

Kritéria pre prijatie výberovým spôsobom bez prijímacích skúšok na 3. ročné štúdium 
 

II. Bodové hodnotenie profilujúcich predmetov na 3 – ročné učebné odbory: slovenský jazyk a 

matematika za 2. polrok 8 ročníka ZŠ a prvý polrok 9.  roč. ZŠ  
 - 5 bodov - známka výborný /1/ 

 - 4 body   - známka chválitebný /2/ 

 - 3 body   - známka dobrý /3/ 

 - 2 body   – zámka dostatočný /4/ 

 - 1 bod – známka nedostatočný /5/ 

 

Maximálny počet bodov SJL – 5, MAT – 5. Spolu – 20 bodov 

 

III. Výsledky monitoringu ţiakov 9. roč. ZŠ MONITOR  

 

     Ţiak,  ktorý v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v kaţdom predmete úspešnosť  

     najmenej 90% , je prijatý bez prijímacej skúšky. 

 

– úspešnosť - 100 % SJL  a MAT = 20 bodov, z toho: 

SJL  MAT  

Percento úspešnosti Body Percento úspešnosti Body 

100   - 90,00 10 100   - 90,00 10 

89,99 – 80,00 9 89,99 – 80,00 9 

79,99 – 70,00 8 79,99 – 70,00 8 

69,99 – 60,00 7 69,99 – 60,00 7 

59,99 – 50,00 6 59,99 – 50,00 6 

49,99 – 40,00 5 49,99 – 40,00 5 

39,99 – 30,00 4 39,99 – 30,00 4 

29,99 – 20,00 3 29,99 – 20,00 3 

19,99 – 10,00 2 19,99 – 10,00 2 

9,99 - 0 1 9,99 - 0 1 

 

Celkový moţný súčet bodov k PK  bez prijímacích skúšok na 3 – ročný učebný odbor  – 52 bodov 
(body z časti IV a V zvýhodnenie). 

 

IV.  bodové zvýhodnenie    

- zmenená pracovná schopnosť + 2 body 

- úspešné riešenie predmetových olympiád + 5 bodov 

- víťazstvo v súťaţiach, súvisiacich so zvoleným odborom + 5 bodov 

 

V. V prípade rovnosti bodov rozhodujúcim kritériom pre stanovenie poradia je : 
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            A/ ak má prioritný záujem o štúdium na škole ( podal si obidve prihlášky na SOŠ, Garbiarska 1 ) 

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

            C/ lepšie hodnotenie z matematiky     

 

VI.  Zdravotná spôsobilosť ţiaka na štúdium v príslušnom učebnom odbore a na výkon povolania s 

vylúčením závaţných ochorení ţiaka. V učebnom odbore: kaderník, hostinský, kuchár , čašník – 

servírka, manikér - pedikér  zdravotný preukaz a preukázateľné vyjadrenie ošetrujúceho lekára 

z vyšetrenia na bacilonosičstvo podľa vyhl. o opatreniach proti  prenosným chorobám, 

vylúčenie koţných ochorení, škodlivosť výparov, chemických látok. Doručiť do školy do 20. apríla 

2019  spolu s prihláškou na štúdium.  

 

VII. 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 zistenia ţiak bude preradený na inú školu. 

 

VIII.  Limit pre prijatie ţiaka do učebného odboru je získanie minimálne 1 bod. 
 

4/ Rozhodnutie o prijatí 

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

uskutoční dňa 13.05.2019 a 16.05.2019 o 14:00 hod. Výsledky budú zverejnené 16.5.2019, 

najneskôr do 17:00 hod. v budove školy.  

b) Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 4 najneskôr 7 dní 

pred termínom konania prijímacích skúšok. 

c) Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na PS najneskôr 5 dní pred termínom PS, t. j 06.05.2019. 

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

zdravotnú spôsobilosť, zmenenú pracovnú schopnosť, úspešne riešenie predmetových olympiád, 

víťazstvo v súťaţiach, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníkov ZŠ ).  

e) 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.  

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

oznámi termín,  miesto a spôsob zápisu na štúdium. 

g) Zápis sa uskutoční na základe zápisného lístka, ktorý dostane ţiak na základnej škole a ten predloţí 

v deň zápisu. Účasťou na zápise, ktorý bude vykonaný podľa pozvánky  od 7.00 do 15.00 hod. ţiak 

za prítomnosti zákonného zástupcu 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  
        Zákonný zástupca ţiaka 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 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.   
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6/   2. kolo PS 

     rozhodnutie o konaní 2. kola bude zverejnené do 6. júna 2019 len v prípade voľných miest    

     v jednotlivých odboroch.  

          Termín 2. kola je stanovený na 18. jún 2019 ( utorok ).  

 

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

           Zápis ţiakov opäť za prítomnosti zákonného zástupcu sa uskutoční podľa bodu 4/ g a  odvolacie  

           konanie  podľa bodu 5. 

 

 

 

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo, ţe v prípade nenaplnenia príslušného učebného odboru 

potrebným minimálnym počtom ţiakov, bude so súhlasom zákonného zástupcu ţiakov  uskutočňovať 

presuny prijatých ţiakov medzi učebnými odbormi v rámci školy. 

 

 

 

 

 

Keţmarok  07.02.2019 

                                    PhDr. Marta Sabolová   
      riaditeľka školy 

 

 

 

 


