
  

 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
 Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra 
 ___________________________________________ 
 

 

 

 

Kritéria  prijatia uchádzačov do prvého ročníka študijných odborov 
pre školský rok 2014/2015 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 3 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a so súhlasom 
zriaďovateľa, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou 
a radou školy stanovujem  tieto kritéria na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročných 
študijných odborov na školský rok 2014/2015. 

V školskom roku 2014/2015 otvárame študijné odbory: 30 žiakov 
 
3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 10 žiakov 
3656 K  operátor stavebnej výroby 10 žiakov 
3658 K  mechanik stavebnoinštalačných zariadení 10 žiakov  
 
 
Termíny prijímacích skúšok: 

 
1. kolo prijímacích skúšok 
 1.termín: 12. máj 2014 (pondelok) 

 
 2.termín: 15. máj 2014 (štvrtok) 
2. kolo prijímacích skúšok 
    termín: 17. jún 2014 ( utorok) 

 
Forma prijímacej skúšky: 
 
Prijímacia skúška bude mať dve časti: 

a) Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 45 minút 

b) Písomný test z matematiky v trvaní 45 minút 

Obsah prijímacích skúšok určuje učivo týchto premetov na II. stupni ZŠ. Medzi jednotlivými 
písomnými skúškami bude prestávka 20 minút. Každý uchádzač, ktorý má vykonať prijímacie 
skúšky , dostane najmenej 5 dní pred prijímacími skúškami pozvánku s pokynmi k prijímacím 
skúškam. 



 

 

 

Podmienkou prijatia uchádzačov o štúdium do uvedených študijných odborov je: 
 

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. 

2. Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý pre štúdium daného odboru. 

3. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk 
a literatúra, matematika. 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzač úspešne 
vykoná, ak v každom predmete na písomnej skúške získa 6 a viac bodov. Ak počet 
bodov v jednom z uvedených predmetov bude nižší ako 6, uchádzač prijímaciu 
skúšku vykonal neúspešne, t. j. na prijímacej skúške neprospel. 

4. Celkový počet bodov získaných uchádzačom v prijímacom konaní bude tvoriť súčet 
bodov : 

a) body za prijímaciu skúšku v predmete slovenský jazyk a literatúra, matematika 
v súčte max. 60 bodov, z toho 30 bodov na skúške z matematiky a 30 bodov 
na skúške zo slovenského jazyka a literatúry. 

b) počet bodov získaných v celoslovenskom Testovaní 9- 2014 zo slovenského 
jazyka a literatúry max. 20 bodov 

c) počet bodov získaných v celoslovenskom Testovaní 9- 2014 z matematiky 
max. 20 bodov 

Bodové hodnoty za výsledky v celoslovenskom Testovaní 9- 2014 zo SJL a MAT: 

100,00% - 90% =  20 bodov 49,99% - 40%   =  8 bodov 
 89,99% - 80% =  18 bodov 39,99% - 30%   =  5 bodov 
 79,99% - 70% =  16 bodov 29,99% - 20%   =  3 body 
 69,99% - 60% =  13 bodov 19,99% - 0%     =  0 bodov 
 59,99% - 50% =  10 bodov 
 

5. Bez absolvovania prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom 
Testovaní 9- 2014 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

6. V prípade rovnakého súčtu bodov rozhodnú nasledovné pomocné kritéria: 

a) žiak má zníženú pracovnú schopnosť (k prihláške pripoja podľa § 63 odst. 4 
zákona 245/2008 Z. z. vyjadrenie všeobecného lekára  o schopnosti študovať 
zvolený odbor) 

 
b) body za výsledky v predmetových olympiádach alebo  športových súťažiach  

 
                                      - okresnej úrovni  získa 5 bodov    
 - krajskej úrovni získa 10 bodov 
 - celoslovenskej úrovni získa 15 bodov 
 - medzinárodnej úrovni získa 20 bodov 
 

c) lepší priemerný prospech (bez výchovných predmetov) v polročnej klasifikácií 
9. ročníka  



 

 

 

d) lepší priemerný prospech (bez výchovných predmetov) v záverečnej 
klasifikácií 8. ročníka. 

7. V prípade naplnenia schváleného počtu prijímaných žiakov na študijné odbory, ďalší 
uchádzači budú prijatí iba na uvoľnené miesta po zápise. Rozhodujúce pre prijatie je 
poradie v zozname uchádzačov podľa počtu získaných bodov. V prípade nízkeho 
počtu uchádzačov o študijný odbor bude uchádzač po dohode so zákonným 
zástupcom preradený na iný učebný odbor. Škole musí byť doručené písomné 
odvolanie zákonného zástupcu proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí                   
v zákonom stanovenej lehote. 

 
Poznámky: 

1. Každému prihlásenému uchádzačovi bude priradený číselný kód pre ochranu osobných     
údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania. 

2. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľka školy termín, miesto a spôsob 
zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. 

3. Zápis prijatého uchádzača na štúdium je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na 
sekretariáte školy najneskôr do 23. mája 2014. Pri zápise zákonný zástupca predloží: 

 preukaz totožnosti zákonného zástupcu 

 zápisný lístok vydaný základnou školou 

 rozhodnutie o prijatí na štúdium 

4. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je 
neplatné. 

5. Zakódovaný zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na hlavnom vchode školy dňa 
16. mája 2014 a na internetovej stránke školy www.soustavnr.edu.sk 

6. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať 
v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne riaditeľke 
školy. 

7. V prípade nenaplnenia schváleného počtu prijímaných žiakov, riaditeľka školy po 
prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok. 

8. Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, zákonný 
zástupca oznámi neúčasť najneskôr v deň konania skúšky do 8,00 hod. a priloží potvrdenie 
o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný termín prijímacej skúšky. 

Kritéria boli prerokované v Pedagogickej rade a v Rade školy. 
 
 
 
............................................................. ....................................................... 
               Ing. Emília Ficová  Ing. Ľubica Hlaváčová 
               predsedníčka RŠ     riaditeľka SOŠ 



 

 

 

Kritéria  prijatia uchádzačov do prvého ročníka učebných odborov 
pre školský rok 2014/2015 

bez prijímacích skúšok 

 
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 65 ods. 3 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a so súhlasom 
zriaďovateľa, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou 
a radou školy stanovujem  tieto kritéria na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 2-ročného a 
3-ročných učebných odborov na školský rok 2014/2015. 

 
V školskom roku 2014/2015 otvárame 3-ročné učebné odbory: 
 
3661 H murár 10 žiakov 
3663 H tesár 10 žiakov 
3678 H inštalatér 10 žiakov 
3355 H stolár 10 žiakov 
3675 H maliar 10 žiakov 
2435 H klampiar- stavebná výroba 10 žiakov 
 
 
Prijímacie konanie sa vykoná formou výberu (uchádzači o štúdium sa k výberu nepozývajú ). 

 
Podmienkou prijatia uchádzačov o štúdium do uvedených učebných odborov je: 
 

1. zdravotná spôsobilosť 

2. úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 

3. počet bodov získaných v celoslovenskom Testovaní 9- 2014 zo slovenského jazyka 
a literatúry a matematiky, pričom 1% = 1 bod. 

4. body za výsledky v predmetových olympiádach alebo  športových súťažiach  

                                      - okresnej úrovni  získa 5 bodov    
 - krajskej úrovni získa 10 bodov 
 - celoslovenskej úrovni získa 15 bodov 
 - medzinárodnej úrovni získa 20 bodov 

 
5. V prípade rovnakého súčtu bodov rozhodnú nasledovné pomocné kritéria: 

a) žiak má zníženú pracovnú schopnosť (k prihláške pripoja vyjadrenie 
všeobecného lekára  o schopnosti študovať zvolený odbor) 

b) lepší priemerný prospech v polročnej klasifikácií 9. ročníka. 

c) lepší priemerný prospech v záverečnej klasifikácií 8. ročníka. 



 

 

 

V prípade prijatia uchádzača na zvolený učebný odbor a nenaplnenia schváleného počtu 
prijímaných žiakov v zvolenom učebnom odbore, bude uchádzač po pohovore s rodičmi 
preradený na iný učebný odbor. 

V školskom roku 2014/2015 otvárame 2-ročný učebný odbor: 
 

3686 F stavebná výroba 30 žiakov  

Podmienkou prijatia do 2- ročného učebného odboru: 

1. zdravotná spôsobilosť 
2. neukončené nižšie stredné vzdelanie ( neukončená ZŠ ) 

Poznámky: 

1. Každému prihlásenému uchádzačovi bude priradený číselný kód pre ochranu osobných 
údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania. 

2. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľka školy termín, miesto a spôsob 
zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. 

3. Zápis prijatého uchádzača na štúdium je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na 
sekretariáte školy najneskôr do 23. mája 2014. Pri zápise zákonný zástupca predloží: 

 preukaz totožnosti zákonného zástupcu 

 zápisný lístok vydaný základnou školou 

 rozhodnutie o prijatí na štúdium 
 

4. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je 
neplatné. 

5. Zakódovaný zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na hlavnom vchode školy dňa 
16. mája 2014 a na internetovej stránke školy www.soustavnr.edu.sk 

6. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať 
v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne riaditeľke 
školy. 

7. V prípade nenaplnenia schváleného počtu prijímaných žiakov, riaditeľka školy po 
prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok. 

8. Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, zákonný 
zástupca oznámi neúčasť najneskôr v deň konania skúšky do 8,00 hod. a priloží potvrdenie 
o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný termín prijímacej skúšky. 

Kritéria boli prerokované v Pedagogickej rade a v Rade školy. 
 
 
 
............................................................. ....................................................... 
               Ing. Emília Ficová  Ing. Ľubica Hlaváčová 
                predsedníčka RŠ         riaditeľka SOŠ 


