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 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
Bystrická 4, 966 81 Žarnovica 

 
 

 
 

Kritériá na prijímacie skúšky  na  školský rok 2020/2021 

 
V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov určuje riaditeľ školy podmienky prijímacích skúšok:  
 

1.  V školskom  roku  2020/2021  Stredná odborná škola, Bystrická 4,  Žarnovica otvára 1 triedu 
denného štúdia so študijnými odbormi a 1 triedu s učebnými odbormi 

   
   

Triedy so študijnými 
odbormi 

Počet Ukončenie 
  

 

 
 Počet miest v duálnom systéme 
vzdelávania  

 

2412 K   mechanik 
číslicovo riadených 
strojov  

17 
žiakov 

4 ročný 
odbor,  
 Maturitné 
vysvedčenie a 
výučný list  

 

 
Podľa počtu učebných miest vo firmách 
bude časť žiakov študovať v duálnom 
systéme vzdelávania, ostatní budú 
študovať v klasickom školskom systéme.  
Všetci žiaci budú absolvovať odborný 
výcvik vo firmách v rovnakom rozsahu  

  

3447 K   grafik 
digitálnych médií 
   
   

7 
žiakov 

4 ročný 
odbor, 
Maturitné 
vysvedčenie a 
výučný list  

 

 
 Odbor  nie je zaradený do duálneho 
vzdelávania  

  

6405 K   pracovník 
marketingu  
   

7 
žiakov 

4 ročný 
odbor, 
Maturitné 
vysvedčenie a 
výučný list  

 

 
 Odbor  nie je zaradený do duálneho 
vzdelávania  

  

  

   
   
2. Termíny prijímacích skúšok: 
 

1. kolo  - I. termín :  11. máj 2020  ( pondelok) 
1. kolo – II. termín:  14. máj  2020  (štvrtok ) 

          
2. kolo  -  16. jún 2020.  
 

3. Do všetkých študijných odborov žiak vykoná písomnú prijímaciu skúšku z matematiky a zo 
slovenského jazyka v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania v základnej škole.  
Bez prijímacej skúšky bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní deviateho ročníka ZŠ 
dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.  
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4. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na 
ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporúčaní špeciálnej pedagogičky.  

Žiaci so ŠVVP musia k prihláške priložiť odporúčanie k prijímací skúškam na základe výsledkov 
špeciálno-pedagogického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia s kladným odporúčaním na 
štúdium zvoleného odboru. V opačnom prípade žiakovi nebude možné poskytnúť úľavy 
 
5. Štúdium v duálnom systéme  
Ak chce žiak študovať v duálnom systéme, podáva si prihlášku na duálne vzdelávanie do vybranej 
firmy spolu s prihláškou na SOŠ  najneskôr do 31.3.2020. Obe pošle na SOŠ. (Zoznam firiem 
ponúkajúcich duálne vzdelávanie je www.soszc.eu. Škola doručí prihlášku na duálne vzdelávanie 
do vybraných firiem.  
Firma pozve žiaka a jeho zákonného zástupcu na pohovor. Podmienky prijatia do duálneho 
vzdelávania si určuje každá firma a ich plnenie overí pri rozhovore so žiakom a jeho zákonným 
zástupcom. Úspešnému uchádzačovi firma vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka 
v systéme duálneho vzdelávania. Firma vydá potvrdenie v počte podľa počtu vypísaných učebných 
miest v danom odbore. V prípade, že žiak s potvrdením nebude prijatý na školu, alebo si žiak vyberie 
inú firmu, môže firma ponúknuť učebné miesto ďalšiemu žiakovi v poradí. 
6. Podmienky prijatia pre všetky odbory:  
I. podmienka – Žiak spĺňa stanovené zdravotné požiadavky pre štúdium vo zvolenom odbore a na 
výkon povolania.  
II. podmienka – Žiak nemal v 7., 8. a na polroku 9.ročníka zníženú známku zo správania na stupeň 
horší ako dva.  
Podmienkou prijatia do duálneho vzdelávania je vystavenie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a 
príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania firmou, ktorá žiaka prijíma.  
Pri rozhodovaní o prijatí sa bude postupovať nasledovne:  
a)  Prijatí môžu byť len žiaci, ktorí splnili všetky podmienky prijatia.  

b)  Počet žiakov prijatých do odboru nesmie presiahnuť schválený počet žiakov.  

c)  Osobitne sa zoradia do tabuľky podľa počtu získaných bodov žiaci, ktorí splnili všetky 
podmienky prijatia do duálneho systému vzdelávania. Títo žiaci budú prijatí na štúdium prednostne.  
d) Osobitne sa zoradia do tabuľky žiaci, ktorí neboli prihlásení do duálneho systému, alebo 
nepredložili potvrdenie z firmy. Tí budú prijatí na zostávajúce voľné miesta v odbore.  

e)  Ak počet žiakov, ktorí splnili všetky podmienky prijatia presiahne počet žiakov, ktorých 
možno prijať do odboru, rozhodovať bude vyšší súčet získaných bodov.  

f)  V prípade rovnosti bodov budú uplatnené postupne nasledovné kritériá:  

- prednostne bude prijatý uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou  

- uchádzači, ktorí sú úspešnými riešiteľmi predmetovej olympiády alebo súťaže z matematiky, fyziky, 
informatiky, chémie alebo technickej súťaže na úrovni okresu a vyššie budú prednostne prijatí (platí 
originál dokladu),  

- lepšie výsledky z prijímacích skúšok  

- lepšie výsledky za celoslovenské testovanie  

 
Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej 
lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.  
 
7.  Predmetmi prijímacej skúšky sú: 
 
2412 K        mechanik číslicovo riadených strojov  - slov. jazyk a lit., matematika 
3447 K  grafik digitálnych médií    - slov. jazyk a lit., matematika 
6405 K       pracovník marketingu    - slov. jazyk a lit., matematika
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8.  Prijímacie skúšky sa uskutočnia formou testov. Hodnotenie testov sa uskutoční na základe 
bodovacieho systému. 

 

Bodové hodnotenie za  písomnú časť prijímacích skúšok               / max. počet 50/ 

slovenský jazyk a literatúra  25 bodov 

matematika 25 bodov 

 

Bodové hodnotenie za celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a literatúry 
                                                                                                             / max. počet 50/ 

100 %  -  85% 25  bodov 

84 %  -    70 % 20  bodov 

69 %  -    55 % 15 bodov 

54  %   -  35% 10 bodov 

Bodové hodnotenie za celoslovenské testovanie z matematiky 
 

100 %  -  85% 25  bodov 

84 %  -    70 % 20  bodov 

69 %  -    55 % 15 bodov 

54  %   -  35% 10  bodov  

 
 
9. Body, ktoré žiak získa za prospech na ZŠ  (priemerný prospech z vedomostných  predmetov v 

druhom polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ –  maximálny počet bodov 50  

 

Priemer  z 8. roč. ZŠ do 1,5 do 2,00 do 2,25 do 2,50 do 3,00 

Počet bodov 25 20 15 10 5 

Priemer  z 9. roč. ZŠ do 1,5 do 2,00 do 2,25 do 2,50 do 3,00 

Počet bodov 25 20 15 10 5 

 
10. Žiak bude prijatý na základe celkového počtu získaných bodov. Poradie uchádzačov sa zostaví 

na základe bodového hodnotenia dosiahnutého v prijímacích skúškach, dosiahnutých 
študijných výsledkov na ZŠ, výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ (ďalej „T9-
2020“)  

                     CELKOVÉ HODNOTENIE = BODY PS + BODY ŠTÚDIUM + BODY T9-2020 
 

          Maximálny počet možných získaných bodov je 150.  Minimálny počet bodov potrebných  
          na prijatie je 40.  
   
11. Ak sa uchádzač z veľmi vážneho dôvodu nemôže na prijímacej skúške zúčastniť, prinesie jeho 

zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky, do 8.oo hod. písomné ospravedlnenie na 
riaditeľstvo SOŠ.  

 
12. Každý uchádzač, ktorý má vykonať prijímaciu skúšku, dostane najmenej 5 dní pred jej 

uskutočnením pozvánku s pokynmi a číselným kódom, ktorý bude žiakovi pridelený v súlade so 
Zákonom o ochrane osobných údajov. Uchádzač si na prijímaciu skúšku prinesie so sebou túto 
pozvánku a všetky pomôcky, ktoré má uvedené v pozvánke. 

 
 

13. Výsledky skúšok budú zverejnené hneď po spracovaní a vyhodnotení na vývesnej tabuli a na 
webovej stránke školy: www.soszc.eu.  
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14.  V prípade, že sa nenaplní počet žiakov v odboroch, bude vyhlásené 2. kolo prijímacích skúšok. 

Platia tie isté kritériá. 
 

15. Triedy s učebnými odbormi 

               

      3355 H  stolár         9 žiakov 

       2683 H 11  elektromechanik - silnoprúdová technika    8 žiakov 

 
V prípade záujmu  neprevyšujúcom najvyšší možný počet prijatých žiakov budú  uchádzači do 

učebných odborov prijatí bez prijímacích skúšok. 

 
Kritériá prijatia     -     úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 

                                 -     zdravotná spôsobilosť 

 
 
Kritériá na prijímacie skúšky do prvého ročníka denného štúdia boli  prerokované  v pedagogickej 
rade školy dňa  28.1. 2020 a Rada školy ich dňa  12.2.2020 zobrala na vedomie. 
 
 
 
V Žarnovici  13.2.2020                                  Ing. Stanislav Hlavna 

     riaditeľ školy 
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