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číslo školy : 653201 

Oznámenie riaditeľa č.  08/2020  
 

        Riaditeľ  Strednej odbornej školy strojníckej,  Športová 1326,  Kysucké  Nové  Mesto  v zmysle 

§ 65 a § 66  Zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

u r č u j e 
kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 v študijnom odbore : 

 

kód odboru      názov odboru                                                            možný počet prijatých žiakov            

8503 K 01         umeleckoremeselné spracúvanie kovov                        5           

                          – kováčske a zámočnícke práce 

Termín talentovej skúšky :   od 19. mája 2020 do 30. júna 2020 

 

K r i t é r i á  pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 :  

 

PRIJÍMACIE KONANIE : 

 

1) Na odbor budeme prijímať žiakov bez prijímacích skúšok v súlade s rozhodnutím 

MŠVVaŠ SR podľa nasledovných kritérií:  

 

2)  Bez  prijímacej skúšky budú  prijatí všetci uchádzači,  ktorí prejavili záujem o zvolený 

odbor, ak ich počet nebude vyšší, ako je najvyššie určený počet žiakov. 

 

3)  V prípade väčšieho počtu  uchádzačov, ako je  určený počet žiakov, ktorých môžeme prijať 

do 1. ročníka, poradie určíme podľa  celkového počtu získaných preferenčných bodov za 

študijné výsledky zo ZŠ a umelecký výkon. 

 

4)  Študijné výsledky  zo ZŠ  

Uchádzači  budú  prijatí na základe  celkového počtu získaných preferenčných bodov podľa 

prospechu na základnej škole z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie 

za 9. ročník základnej školy, okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

 

1. Povinné predmety : 

Slovenský jazyk a literatúra: 

 - počet bodov(8r.) = 5.(4 – x).(4– x) 

 - počet bodov(9r.) = 5.(4 – x).(4– x),  

 kde x je známka, 8r. hodnotenie za 8.ročník, 9r. hodnotenie za 9. ročník   
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Matematika : 

 - počet bodov(8r.) = 5.(4 – x).(4– x)  

  - počet bodov(9r.) = 5.(4 – x).(4– x)  

 kde x je známka, 8r. hodnotenie za 8.ročník, 9r. hodnotenie za 9. ročník  

 

2. Prospech : 

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. 

 

5) Umelecký výkon 

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Za 

predložené výkresy môže uchádzač získať body z intervalu 0 až 100 bodov. 

 

6) V prípade,  že viacerí žiaci dosiahnu  v celkovom poradí rovnaký  počet bodov  rozhodujú  

pri prijímaní žiakov  pomocné kritériá v poradí: 

 zmenená  pracovná  schopnosť (rozhodnutie  priložené k prihláške), pričom  ZPS nie 

je v  rozpore s požiadavkami daného odboru, 

 lepší priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, matematika z 9. roč. (1. 

polrok) ZŠ,  

 riešiteľ olympiády a súťaží na úrovni okresu a vyššie v predmete matematika 

a fyzika. 

 

7) Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, zruší sa jeho rozhodnutie o prijatí a 

voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi , ktorý skončil v poradí a jeho zákonný 

zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí 
 

 

       Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 prerokované v pedagogickej rade  

dňa 07. 05. 2020  a platia od 07. 05. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Ing. Ondrej Holienčík 

                                                                                                        riaditeľ školy 
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