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    Kritériá na prijímacie konanie 

do nadstavbového štúdia pre školský rok 2019/2020 

 
 Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočňuje podľa zákona  

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

a zákonom č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Kritériá pre prijímacie konanie do nadstavbového štúdia pre školský rok 2019/2020: 

1. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie tretieho ročníka strednej školy a vykonanie 

záverečnej skúšky v riadnom termíne. 

2. Uchádzači o štúdium odovzdajú prihlášky na štúdium v zodpovedajúcom odbore 

do 31. mája 2019 riaditeľovi školy.  

 Termíny prijímacieho  konania: I. termín 26. jún 2019 (streda) 

   II. termín 22. august 2019 ( štvrtok)      

3.  V súlade s § 69 ods. 4 a ods. 5 školského zákona budú uchádzači po splnení kritérií  

pre prijímacie konanie prijímaní bez prijímacej skúšky.  

4.  Prijímacia komisia po prihlásení uchádzačov vytvorí poradie prihlásených žiakov podľa       

kritérií a v súlade s platnou legislatívou,  riaditeľka školy rozhodne o prijatí uchádzačov. 

5.   Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých uchádzačov najneskôr do 3 dní od konania 

prijímacej skúšky na výveske školy, resp. na www.sosd.sk  

6.    Kritériá hodnotenia študijných výsledkov uchádzačov: 

 Žiaci budú prijímaní podľa priemeru prospechu dosiahnutého v 2. polroku 3. ročníka  štúdia 

učebného odboru SOŠ. 

 Prihlásení žiaci do odboru (triedy, skupiny) sa usporiadajú v zostupnom poradí  

od najlepšieho priemeru po najhorší. 

 V prípade rovnosti priemerov bude prijatý žiak, ktorý má lepší priemer na záverečných 

učňovských skúškach. V prípade rovnosti  sa porovnáva prospech v predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra  a   matematika na vysvedčení 3. ročníka. 

 

7.   Prerokované  pedagogickou radou dňa:  27.02.2019 

      Prerokované radou školy dňa: 12.03.2019  

        

     

Martin-Priekopa  05.02.2019 

 PhDr. Jarmila Matejčíková 

 riaditeľka školy 

 

                                                             
 

Stredná odborná škola dopravná 
Zelená 2 

036 08  Martin-Priekopa 

COVP pre dopravu, pošty a telekomunikácie  

mailto:sosdmt@sosd.sk
http://www.zssd-mt.edu.sk/

