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NÁVRH KRITÉRIÍ 

pre prijímanie žiakov do 1.ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2016/2017 
 
Riaditeľ SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku v zmysle zákona č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom 
zriaďovateľa  stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka nadstavbového štúdia v školskom roku 2016/2017 : 
 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách - 20 žiakov   
6426 L  vlasová kozmetika    - 10 žiakov 

 
1. Kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017  

a) podanie prihlášky do nadstavbového štúdia na SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník, 
na sekretariát školy osobne alebo poštou do 31.05.2016,  

b) preukázanie zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo zvolenom študijnom odbore a jeho zamerania na výkon 
povolania potvrdením lekára na prihláške, 

c) doloženie dokladu o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, záverečnej učňovskej skúšky alebo kópie 
výučného listu v príbuzných učebných odboroch uvedených vo vyhláške č. 282/2009 o stredných školách, 
príloha č. 4 „Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov 
na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie“ 
a koncoročných vysvedčení za 1., 2., 3.ročník uchádzačmi, ktorí ukončili štúdium na strednej škole pred 
školským rokom  2015/2016 spolu s prihláškou do nadstavbového štúdia, 

d) doloženie koncoročných vysvedčení za 1., 2.ročník  a polročné vysvedčenie za 3.ročník uchádzačmi, 
končiacich štúdium v školskom roku 2015/2016 spolu s prihláškou do nadstavbového štúdia, 

e)  zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia) 
doručené spolu s prihláškou do nadstavbového štúdia,  

f)  vykonanie zápisu do vybraného nadstavbového študijného odboru na tunajšej škole.    
2. Kritériom na určenie poradia uchádzačov na prijatie do 1.ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 

2016/2017 je lepší študijný prospech uchádzača na strednej škole.  
3.  V prípade, že počet uchádzačov presiahne stanovený počet na prijatie školou, uchádzači budú prijatí na základe 

určeného poradia podľa bodu 2. 
4. V prípade, že sa do triedy neprihlási stanovený počet uchádzačov, trieda sa nebude otvárať. 
5.  Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačom podľa výsledkov prijímacieho konania. Toto rozhodnutie platí len 

pre školský rok 2016/2017. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastní zápisu, riaditeľ školy začne správne konanie 
o zrušení rozhodnutia podľa osobitného predpisu o správnom konaní. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí 
ďalšiemu uchádzačovi podľa stanovených kritérií prijímacieho konania. 

6. Termín zápisu žiakov do nadstavbových študijných odborov bude uvedený v Rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí 
uchádzača na štúdium.  

7.  Proti rozhodnutiu riaditeľa školy môže zákonný zástupca uchádzača podať do piatich dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia prostredníctvom riaditeľa tunajšej školy odvolanie na OŠ Ú PSK v Prešove, ktorý o odvolaní 
rozhodne do 14 dní po jeho doručení. Na odvolacie konanie sa vzťahujú všetky ustanovenia zákona č. 71/1967 
o správnom konaní v znení neskorších doplnkov a predpisov, ktoré majú všeobecnú platnosť. 

8.  Správny poriadok umožňuje riaditeľovi školy vykonať tzv. samo opravu vlastného rozhodnutia – autoremedúru. 
 
Svidník  11.04.2016 
       
                                                                                            PhDr. Jaroslav Pavluš  

                                                                            riaditeľ školy 
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