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Kritériá pre prijímacie konanie do 1.ročníka
pre školský rok 2020/2021
1. Organizácia a priebeh prijímacieho konania
Riaditeľ školy v zmysle zákonov č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na
vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
z 29.apríla 2020 po prerokovaní v pedagogickej rade školy elektronicky/per rollam dňa
6.mája 2020 určuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie:
1.1 Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov a prijímacie
konanie do učebných odborov sa bude konať od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
1.2 Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonne stanovenom
termíne podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie
sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
1.3 V zmysle Školského vzdelávacieho programu SOŠ stavebná môže prijať žiakov
s vývinovými poruchami učenia, žiakov s telesným postihnutím (individuálne podľa
odborov), žiakov s poruchami aktivity a pozornosti a žiakov s poruchami správania.
1.4 Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 :
- rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho
konania,
- doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou,
- zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy podľa výsledkov
prijímacieho konania.
1.5 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej
škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na
štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č. 1 týchto kritérií.
1.6 Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných
miest na webovom sídle školy.
1.7 Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 :
-

-

oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo
zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali
odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu,
zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle školy,
po prerokovaní v pedagogickej rade zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole
uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
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1.8 Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.júna 2020. Uchádzač
alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 19.júna 2020 doručí strednej škole
prihlášku na druhý termín.
Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25.júna 2020. Uchádzač alebo
zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.júna 2020 strednej škole záväzné
potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 týchto kritérií.

2 Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do študijných a učebných
odborov
študijné odbory
názov odboru

kód odboru

stupeň
vzdelania
ISCED 3A

3658 K

operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných
zariadení

2447 K

mechanik hasičskej techniky

ISCED 3A

3918 M

technické lýceum

ISCED 3A

3656 K

počet
tried

počet
žiakov
8

1
ISCED 3A

10
1

20
12

1
3965 M

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ISCED 3A

3693 K

technik energetických zariadení budov

ISCED 3A

spolu

14
1

28

4

92

počet
tried

počet
žiakov

učebné odbory
kód odboru

názov odboru

stupeň
vzdelania

3663 H

tesár

ISCED 3C

3355 H

stolár

ISCED 3C

3661 H

murár

ISCED 3C

7
1
10
12
1

3678 H
spolu

inštalatér

ISCED 3C

8
2

37
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Pri prijatí budú zohľadnené študijné výsledky na základnej škole:
A) uchádzačovi budú pridelené body za prospech na základnej škole podľa známok
z koncoročnej klasifikácie za 8.ročník a polročnej klasifikácie za 9.ročník základnej
školy nasledovne:
za povinné predmety - slovenský jazyk a literatúra a matematika:
známka 1 - 45 bodov
známka 2 - 20 bodov
známka 3 - 5 bodov
známka 4 - 0 bodov
známka 5 - 0 bodov
za profilový predmet - fyzika:
známka 1 - 27 bodov
známka 2 - 12 bodov
známka 3 - 3 body
známka 4 - 0 bodov
známka 5 - 0 bodov
B) ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1–výborný
zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý
školský rok,
C) za každé usmiestnenie uchádzača na 1.-5.mieste v riešení predmetových olympiád
zo SLJ, ANJ, MAT, FYZ, technickej olympiády alebo Pytagoriády v 8.alebo
9.ročníku:
v celoslovenskom kole
10 bodov
v krajskom kole
8 bodov
v okresnom kole
5 bodov
O celkovom poradí uchádzača v prijímacom konaní rozhodne súčet všetkých získaných
bodov v odsekoch A) - C).
V prípade rovnosti dosiahnutých bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
1) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne
prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
2) bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov v odseku C),
3) bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý dosiahol väčší počet bodov z určeného
profilového predmetu spolu za oba ročníky.
4) v prípade, že do jednotlivých učebných trojročných odborov sa prihlási menší počet
žiakov, ako je schválený plán počtu prijatých žiakov do 1. ročníkov, budú žiaci prijatí
bez zohľadňovania študijných výsledkov.
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Kritériá na prijatie uchádzačov do 2-ročného učebného odboru
kód odboru
3686 F

názov odboru
stavebná výroba

stupeň
vzdelania

počet
tried

počet
žiakov

1

18

1

18

ISCED 2C

spolu

Pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov sa bude postupovať podľa nasledovných kritérií:
A) dosiahnutý priemer za prvý polrok 8.ročníka základnej školy,
B) dosiahnutý priemer za druhý polrok 7.ročníka základnej školy.
V prípade nižšieho záujmu uchádzačov ako je stanovený počet žiakov pre prijatie, určí sa
poradie podľa dosiahnutého priemeru aj z nižšieho ročníka základnej školy.

3 Záverečné ustanovenia
3.1 Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31.augusta 2020.
3.2 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy
a vzdelávania najneskôr do 31.augusta 2020.
3.3 Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo jeho
zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie voči neprijatiu treba podať prostredníctvom riaditeľa strednej školy, o odvolaní
uchádzača rozhodne Žilinský samosprávny kraj.
V Žiline, dňa 30.apríla 2020

Ing. Josef Ilčík, PhD. v. r.
riaditeľ SOŠS

Príloha č.1: Záväzné potvrdenie o nastúpeni / nenastúpení na štúdium.

