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Kritéria prijímacích skúšok 2019/2020 

 

2-ročné učebné odbory: 

3178 F výroba konfekcie, 3686 F stavebná výroba 

 

Predpokladaný počet  žiakov prijatých na štúdium : 

3686 F stavebná výroba : 12 

3178 F výroba konfekcie : 12 

 

 Forma prijímacej skúšky: 

Bez prijímacej skúšky 

 

  

Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka: 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu  môže byť prijatý žiak, ktorý neukončil vzdelávací 

program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne. 

Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle určeného schváleného počtu 

prijímaných žiakov  a na základe posúdenia ich schopností pre odbornú prípravu na výkon 

povolania, ako aj na základe vykonaného pohovoru so zákonným zástupcom žiaka. 

  

Predpoklady a podmienky prijatia: 

 podanie prihlášky na štúdium uchádzačom alebo zákonným zástupcom maloletého uchádzača, 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti , 

 vykonanie zápisu, 

 uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy. 

 

 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov písomne potvrdí dorastový lekár na začiatku štúdia.  

V prípade žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou je potrebné odporúčanie posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia. 

 

Prijatie na základe: 

 výsledky zo ZŠ  

Počet bodov sa vypočíta z priemerného prospechu žiaka na konci posledného ukončeného 

ročníka základnej školy a prvého polroka súčasného školského roka. Východiskom budú 

výsledky dosiahnuté v predmetoch: SJL, MAT, FYZ, a cudzí jazyk. 

(Cudzí jazyk sa započítava jeden - hodnotený lepšou známkou.) 

1,00 –1,25 = 50 bodov 

1,26 –1,50 = 45 bodov 
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1,51 –1,75 = 40 bodov 

1,76 –2,00 = 35 bodov   

2,01 –2,25 = 30 bodov   

2,26 –2,50 = 25 bodov  

2,51 –2,75 = 20 bodov 

2,76 –3,00 = 15 bodov 

3,01 –3,25 = 10 bodov  

3,26 –3,50 = 5 bodov 

3,51 a viac = 0 bodov  

 ukončenie ročníka ZŠ 

- ukončenie 8. ročníka ZŠ (50 bodov) 

-ukončenie 7. ročníka ZŠ (30 bodov) 

-ukončenie 6. ročníka ZŠ (10 bodov) 

-ukončenie nižšieho ako 6. ročníka ZŠ (0 bodov) 

 

Záujemcovia o štúdium budú zoradení podľa dosiahnutého bodového hodnotenia.  

Do dvojročného učebného odboru budú prijatí žiaci, ktorí sa umiestnili do 12. miesta.  

V prípade rovnosti bodov rozhodne o poradí uchádzačov na posledných miestach: 

-zmenená pracovná schopnosť žiaka, 

-lepšia známka z matematiky v poslednom ukončenom ročníku. 

 

V prípade, že škola nenaplní svoje kapacity, bude vyhlásené druhé kolo. 

Pri prijímaní do SSOŠ DSA sa uchádzači nepodrobujú písomnej skúške, preto sú pravidlá pre 

prijímanie žiakov, ktorí boli v ZŠ vedení ako žiaci so zdravotným znevýhodnením, zhodné s 

podmienkami prijímania ostatných žiakov. 

 

 

Kritériá prerokované Radou školy dňa 25.3.2019, prerokované a schválené na pedagogickej 

rade dňa 29.3.2019. 

 

 

  

 

         Mgr. Miroslav Tóth 

              riaditeľ školy 


