
 Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu 
                         Bardejovská 715/18 
                            089 01 Svidník 
 
 

KRITÉRIÁ 
pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 

 
Pri prijímaní žiakov na štúdium na SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník, postupuje riaditeľ 
školy v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 
zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon). 

1. Pre školský rok 2018/2019 je stanovený plán výkonov v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. 
z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, VZN OŠ PSK pre školský rok 2018/2019,  po 
prerokovaní v pedagogickej rade dňa 25.01.2018, vyjadrení Rady školy a v zmysle platnej legislatívy 
nasledovne: 
- 1 trieda     4-ročné študijné odbory     

3918 M  technické lýceum – informatika  -  10 žiakov    
3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy  -  10 žiakov    

-  2 triedy    3-ročný učebný odbor  
6445 H  kuchár      -   18 žiakov 
6456 H  kaderník    -     6 žiakov    
6460 H  predavač     -   14 žiakov    
3355 H  stolár      -   10 žiakov    

-  1 trieda    2-ročný UO  
3178 F               výroba konfekcie    -   20 žiakov 

 
Podmienky prijatia na štúdium : 

Zdravotný stav žiaka nesmie  odporovať požiadavkám daného odboru. 
Žiak spĺňa kritériá pre úspešné  vykonanie prijímacích skúšok. 
Podmienkou prijatia uchádzača je úspešné ukončenie 9.  ročníka ZŠ pre študijné a 3-ročné učebné odbory. 
Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 
 

2. Termíny prijímacieho konania  : 
1. kolo 

1. termín PS - 14. máj 2018 /pondelok/, začiatok o 8.00 hod. v budove tunajšej školy 
      2. termín PS - 17. máj 2018 /štvrtok/, začiatok o 8.00 hod. v budove tunajšej školy 
 2. kolo 

ďalší termín PS – 19. jún 2018 //utorok/, začiatok o 8.00 hod. v budove tunajšej školy 
 

3. V súlade s vyššie citovanými predpismi určujem kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v 
školskom roku 2018/2019 nasledovne: 

4-ročné študijné odbory   
a) bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí podľa § 65 ods. 4 školského zákona  v 

celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (ZŠ) dosiahli v každom 
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 

b) MŠVVaŠ SR určilo pre prijímacie konanie pre hore uvedené študijné odbory profilové predmety 
slovenský jazyk a literatúru a matematiku. Obsahom skúšky je učivo podľa vzdelávacích štandardov 
štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole. 
Zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzači vypracujú test (trvanie testu 60 minút 
zo slovenského jazyka a literatúry a 60 minút z matematiky).  
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Na základe výsledku prijímacej skúšky môže získať zo slovenského jazyka a literatúry uchádzač 
maximálne 50 bodov a z matematiky uchádzač môže získať maximálne 50 bodov. 
Uchádzač vykonal úspešne prijímaciu skúšku, ak z každého profilového predmetu získal aspoň 15 
bodov. 

c) Každý uchádzač môže získať body za úspešnosť v Testovaní 9 – 2018 podľa vzorca (slovenský jazyk 
a literatúra % + matematika %) / 2 

d) Za prospech na ZŠ, t.j. priemer známok v 6. – 8. ročníku v 2. polroku a v 9. ročníku v 1. polroku, 
mimo výchovných predmetov 
1.0 –  2.0   50 bodov  2.31 – 2.4   30 bodov  2.71 – 2.8   10 bodov  
2.01 -  2.1   45 bodov  2.41 -  2.5   25 bodov  2.81 -  2.9     5 bodov 
2.11 -  2.2   40 bodov  2.51 -  2.6   20 bodov 
2.21 -  2.3   35 bodov  2.61 -  2.7   15 bodov 

 e)   za umiestnenie v predmetových olympiádach a individuálnych vedomostných súťažiach v 6. – 
9.ročníku 

okresné kolo: 1., 2., 3. miesto   - 20, 15, 10 bodov 
            krajské, celoslovenské kolo:  1., 2., 3.miesto - 30, 20, 10 bodov 

Riaditeľ ZŠ zašle doklad o umiestnení žiaka spolu s prihláškou do 20.04.2018. 
Poradie úspešných uchádzačov sa vytvorí zo súčtu bodov odsekov a), b), c), d), e) 
Pri rovnosti bodov bude zachovaný tento postup: 

1. zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho 
zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 06.05.2018) 

2. celkový výsledok dosiahnutý v Testovaní 9 – 2018  
3. priemerný prospech na ZŠ 6. – 9. ročník  
4. vyšší počet bodov v Testovaní 9 – 2018 zo slovenského jazyka a literatúry 
5. vyšší počet bodov v Testovaní 9 – 2018 z matematiky 

 
3-ročné učebné odbory 
Uchádzači budú prijatí bez prijímacieho konania. Poradie uchádzačov sa určí zo súčtu bodov za: 
a) prospech na ZŠ, t.j. priemer známok v 6. – 8. ročníku  v 2.polroku a v 9. ročníku v 1.polroku, mimo 

výchovných predmetov, 
b)  výsledky z Testovania 9 – 2018 za každý predmet, 
c) umiestnenie v predmetových olympiádach a individuálnych vedomostných súťažiach v 6. – 9.ročníku. 

Riaditeľ ZŠ zašle doklad o umiestnení žiaka spolu s prihláškou do 17.04.2018, 
d) hodnotenie správania v 6. – 9.ročníku ZŠ, 
e) pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať: 

1. zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho 
zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 06.05.2018) 

2. celkový výsledok dosiahnutý v Testovaní 9 – 2018 
3. priemerný prospech na ZŠ 6. – 9. ročník 
4. vyšší počet bodov v Testovaní 9 – 2018 zo slovenského jazyka a literatúry 
5. vyšší počet bodov v Testovaní 9 – 2018 z matematiky. 

 
2-ročný učebný odbor – 3178 F výroba konfekcie – bez prijímacieho konania - ukončenie 5. až 8. ročníka 
ZŠ 
 
4.   Na zabezpečenie prípravy, spracovanie a posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ školy 
zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Po zasadnutí prijímacej komisie riaditeľ školy zverejní 
zoznam všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov na nástenke vo vestibule školy.  
5.   Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie konanie najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. Podľa 
zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 428/2002 v znení neskorších 
predpisov a doplnkov o ochrane osobných údajov, bude každému uchádzačovi oznámený číselný kód 
v pozvánke, na základe ktorého si zistí výsledky prijímacieho konania. 
6.  Riaditeľ školy vydá rozhodnutie uchádzačom po zverejnení zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 
prijímacieho konania. Toto rozhodnutie platí len pre školský rok 2018/2019. V rozhodnutí prijatých 
uchádzačov bude uvedený termín, miesto a spôsob zápisu na tunajšiu školu.  
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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. 
7.  Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacom konaní v riadnych 
termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčastí oznámi 
uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň prijímacieho konania. Riaditeľ školy 
v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorí požiadali o náhradný termín. 
8.   Proti rozhodnutiu riaditeľa školy môže zákonný zástupca uchádzača podať do 5 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. 
9.  Uvedené kritériá platia aj pre 2. kolo PS v prípade, že škola sa rozhodne vykonať prijímacie konanie           
v 2. kole. 
10. Správny poriadok umožňuje riaditeľovi školy vykonať tzv. samo opravu vlastného rozhodnutia – 

autoremedúru. 
 
Svidník 21.03.2018 
                                                                                              PhDr. Jaroslav Pavluš  

                                                                                 riaditeľ školy 


