
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa  
 

V Martine – Priekope dňa 29.01.2018  

 

Rozhodnutie  
 

Pre školský rok 2018/2019 do ŠI SOŠD Martin-Priekopa určujem prijať žiakov  na základe 

organizačných a priestorových možností ŠI. 

Termín doručenia žiadosti o prijatie do školského internátu je do 15. mája 2018.  

 

1. Prijatí do Školského internátu pri SOŠD Martin- Priekopa v školskom roku 2018/2019 

budú žiaci podľa pohlavia, školy, veku žiaka a kapacity jednotlivých poschodí takto:  

 

a) Žiaci SOŠ dopravnej Martin – Priekopa, ktorí neboli vylúčení zo školského internátu – 

uprednostnení mimo poradia – bez bodovania. 

 

b) Žiaci s potvrdením ZŤP -  uprednostnení mimo poradia – bez bodovania.  

 

c) Žiaci - siroty a polosiroty +10 bodov. 

 

d) Žiaci stredných škôl, ktorí začínajú v školskom roku 2018/2019 štúdium v prvom ročníku a 

doručili do SOŠD správne a načas vyplnenú „Žiadosť o prijatie do ŠI“ + 20 bodov.  

e) Vzdialenosť v kilometroch od miesta trvalého bydliska žiaka, ktorá sa bude posudzovať podľa 

plánovača ciest na www. mapy.sk.  

     0 bodov –     do   30 km vrátane 

+20 bodov –   nad   30km - do 100 km vrátane 

+30 bodov –   nad 100 km 

 

f) Žiaci, ktorí načas doručili správne vyplnenú „Žiadosť o prijatie do ŠI“ a súčasne predložili 

potvrdenie, že zákonný zástupca je poberateľom dávok v hmotnej núdzi  +10 bodov.  

 

g) Žiaci, ktorí boli v školskom internáte ubytovaní v školskom roku 2017/2018, načas doručili 

správne vyplnenú „Žiadosť o prijatie do ŠI“ a nebolo im udelené  žiadne výchovné opatrenie  

 +10 bodov. 

  

h) Žiaci, ktorí boli v školskom internáte ubytovaní v školskom roku 2017/2018 , načas doručili 

správne vyplnenú „Žiadosť o prijatie do ŠI“ a bolo im udelené  výchovné opatrenie: 

- pokarhanie skupinovým vychovávateľom   - 5 bodov 

- pokarhanie ZR VMV            - 10 bodov 

- pokarhanie riaditeľkou školy                  - 15 bodov 

- podmienečné vylúčenie           - 20 bodov 

 

i) Vek žiaka: 

14 – 15 rokov              + 10 bodov 

16 – 17 rokov                     +   5 bodov 

18 a viac                                                        +   1 bod 

 

 

 



2. Na základe odvolania zákonným zástupcom žiakov, ktorí z nedostatku ubytovacej 

kapacity neboli v školskom roku 2018/2019 prijatí do ŠI, stanovujem pri uvoľnení 

ubytovacej kapacity písomným odhlásením zákonným zástupcom nasledovné kritériá pre 

prijatie :  
 

a) Skladba ubytovaných žiakov na poschodiach –rozhoduje pohlavie, škola a vek žiaka.  

 

b) Postup podľa vyššie uvedených kritérií o prijatí do ŠI SOŠD Martin-Priekopa v bode1.  

  

 

3. V septembri 2018 na miesta nenastúpených žiakov bude prebiehať výber ďalších žiakov 

(až do naplnenia kapacitných možností ŠI) a budeme pokračovať v uspokojení požiadaviek 

odvolaných žiakov na základe nasledovných kritérií:  
 

a) Skladba ubytovaných žiakov na poschodiach –rozhoduje pohlavie, škola a vek žiaka.  

 

b) Postup podľa vyššie uvedených kritérií o prijatí do ŠI SOŠD Martin-Priekopa v bode1.  

 

 

Kritériá pre prijatie žiakov do ŠI SOŠD Martin-Priekopa boli prerokované a schválené 

Metodickým združením VMV SOŠD Martin- Priekopa dňa 23.01.2018 a Pedagogickou 

radou SOŠD Martin-Priekopa dňa 29.01.2018. 
 

 

 

PhDr. Jarmila Matejčíková  

       riaditeľka školy  

 

 

Prijímacia komisia:  

predseda: PhDr. Magdaléna Krejčírová  

členovia: Anna Brozmanová  

        Mgr. Lucia Kopecká 


