
Stredná odborná škola 
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KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE DO PRVÉHO ROČNÍKA 

DENNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 
 

Kritériá sú vypracované v zmysle § 62 až § 68 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 a v súlade s § 10 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 149/2017 Z. z. o správnom konaní - 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a najvyšším počtom žiakov prvého ročníka stredných škôl 

v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 

2021/2022 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 25.11.2020 a po vyjadrení rady školy dňa 16.10.2020. 

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici prijme žiakov na základe výsledkov prijímacieho 

konania, ktoré v súčasnom období COVID 19 usmernil minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

tak, že určil termíny a podmienky prijatia na štúdium na stredných školách. 

Dátum prijímacieho  konania:  1. termín - 3. máj 2021 a podľa potreby aj 4. máj 2021, 

                                                      2. termín - 10. máj 2021 a podľa potreby aj 11. máj 2021. 

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať: 81, z toho 14 na duálne vzdelávanie 

 

A. Študijné odbory – štvorročné štúdium:  
2447 K mechanik hasičskej techniky (5 ž.) 

3656 K operátor stavebnej  výroby (7 ž.) 

3658 K mechanik stavebnoinštalačných  zariadení (7 ž.) 

 

B. Učebné odbory – trojročné štúdium:  
2487 H 01 autoopravár - mechanik (9 ž.) – z toho duálne vzdelávanie 4 ž. 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár (9 ž.) – z toho duálne vzdelávanie 4 ž. 

3355 H stolár (5 ž.) 

3661 H murár (7 ž.) 

3678 H inštalatér (5 ž.) 

3684 H strechár (5 ž.) – z toho duálne vzdelávanie 3 ž. 

6475 H technicko - administratívny pracovník (4 ž.) – z toho duálne vzdelávanie 3 ž. 

 

C. Učebný odbor – dvojročné štúdium: 

3686 F stavebná výroba (18 ž.) 

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia pre študijné odbory. Pre učebné odbory sa prijímacie skúšky neuskutočnia, 

uchádzači budú prijímaní na základe výberového konania. 

Uchádzači, ktorým bude poskytované odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania, 

priložia potvrdenie k prihláške na vzdelávanie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

 

JEDNOTNÉ KRITÉRIÁ PRIJATIA PRE OBA TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA 

A. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

Uchádzači o štúdium budú robiť prijímacie skúšky z učiva základnej školy podľa platných učebných osnov 

z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 
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V prijímacom konaní budú posudzované: 

1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.  

2. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na konci 6. a 7. ročníka 

ZŠ. 

3. Účasť v predmetových  olympiádach a súťažiach. 

 

Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých posudzovaných kritérií stanovuje poradie uchádzačov v každom 

študijnom odbore. Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom prijímaných žiakov, budú prijatí. 

Pri rovnosti bodov bude poradie uchádzačov určené podľa pomocných kritérií:  

- uchádzači so zdravotným znevýhodnením, 

- lepší výsledok prijímacej skúšky, 

- lepší prospech zo SJL a MAT na vysvedčeniach na konci 6. a 7. ročníka ZŠ, 

- lepší celkový priemerný prospech na konci 6. a 7. ročníka ZŠ. 

Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a získanie nižšieho stredného 

vzdelania.  

B. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM UČEBNÝCH ODBOROV 

Prijímacie skúšky do učebných odborov sa neuskutočnia, uchádzači budú prijímaní na základe výberového 

konania. 

V prijímacom konaní budú posudzované: 

1. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na konci 6. a 7. ročníka 

ZŠ. 

2. Účasť v predmetových  olympiádach a súťažiach. 

Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých posudzovaných kritérií stanovuje poradie uchádzačov v každom 

učebnom odbore. Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom prijímaných žiakov, budú prijatí. 

Pri rovnosti bodov bude poradie uchádzačov určené podľa pomocných kritérií:  

- uchádzači so zdravotným znevýhodnením, 

- lepší prospech zo SJL a MAT na vysvedčeniach  na konci 6. a 7. ročníka ZŠ, 

- lepší celkový priemerný prospech na konci 6. a 7. ročníka ZŠ. 

Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a získanie nižšieho stredného 

vzdelania.  

K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo 

o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený 

v prílohe č. 2. Rozhodnutia ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021). 

C. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA DVOJROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÉHO ODBORU 

Štúdium je určené pre žiakov, ktorí neukončili úspešne 9. ročník ZŠ alebo ukončili vzdelávanie v ZŠ 

v nižšom ako 9. ročníku. 

Základnou podmienkou pre prijatie na dvojročné štúdium v učebnom odbore je splnenie zdravotných 

požiadaviek kladených na uchádzačov o štúdium odboru. 

Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky. 

D. POSUDZOVANÉ KRITÉRIÁ V PRIJÍMACOM KONANÍ 

1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 

Skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a sa uskutoční formou písomného testu. Z každého 

predmetu je možné dosiahnuť 24 bodov. Uchádzač môže z prijímacej skúšky získať maximálne 48 bodov. 

Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak dosiahne minimálne 5 bodov v slovenskom jazyku a literatúre 

a súčasne minimálne 5 bodov v matematike.  

2. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na ZŠ 

V prijímacom konaní sa zohľadňuje priemerný prospech uchádzačov: 

       a) zo všetkých predmetov na konci 6. a 7. ročníka ZŠ (mimo výchov), 

       b) z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika  na konci 6. a 7. ročníka ZŠ bude 

prepočítaný na body nasledovne: 
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priemerný prospech počet bodov 

1,00 - 1,25 12 

1,26 - 1,50 11 

1,51 - 1,75 10 

1,76 - 2,00 9 

2,01 - 2,25 8 

2,26 - 2,50 7 

2,51 - 2,75 6 

2,76 - 3,00 5 

3,01 - 3,25 4 

3,26 - 3,50 3 

3,51 - 3,75 2 

3,76 - 4,00 1 

4,01 - a viac 0 

 

Uchádzač môže získať maximálne 36 bodov. Za priemerný prospech zo všetkých predmetov mimo       

výchov 12 bodov, za priemerný prospech zo slovenského jazyka a literatúry 12 bodov, za priemerný 

prospech z matematiky 12 bodov. 

3. Účasť v predmetových  olympiádach a súťažiach 

Za účasť v predmetovej olympiáde, prípadne v inej súťaži z profilových predmetov, sa uchádzačovi 

v závislosti od dôležitosti súťaže a umiestnenia pripočíta 5 alebo 10 bodov. Za umiestnenie do 3. miesta 

v súťaži celoštátnej a krajskej 10 bodov, za umiestnenie do 3. miesta v súťaži okresnej a regionálnej 5 bodov. 

4.    Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické vzdelávanie. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu      

žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Individuálna integrácia neznamená       

uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní, integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci. 

Nepredvídateľné skutočnosti budeme riešiť dodatkom ku kritériám, s ktorými oboznámime všetkých 

uchádzačov prostredníctvom webového sídla školy. 

 

 

 

Považská Bystrica 02. 02. 2021       

 

 

                                       

  

 Ing. Ján Kunovský 

                                              riaditeľ SOŠ   


