
 

 

 

 

Kritériá na prijímacie konanie 

do nadstavbového štúdia pre školský rok 2021/2022 

 
 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 2021/2022: 

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 2021 riaditeľovi školy. 

 

3. Termíny prijímacieho  konania: I. termín 25. jún 2021 (piatok) 

             II. termín 25. august 2021 (streda)  

    

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

pre prijímacie konanie prijímaní bez prijímacej skúšky. 

 

5 .    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 výsledku prijímacej skúšky najlepší po neuspokojivý výsledok.  

V prípade rovnosti priemerov 

a)  podľa 67 ods. (3) Z. z. (školský zákon) riaditeľ strednej školy prednostne prijme 

uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako 

vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

  b) bude prijatý žiak, ktorý má lepší priemer na záverečných učňovských skúškach.  

  c) bude prijatý žiak s lepším prospechom v predmetoch slovenský jazyk a literatúra  

  a matematika na vysvedčení 3. ročníka. 



 

 

 6.  O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacieho konania,      

ktoré predloží prijímacia komisia. Riaditeľka  školy  pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj 

na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon 

povolania. 

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

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

8.    V prípade, že uchádzač sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť 

na prijímaciu skúšku, predloží  riaditeľke školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku 

v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť 

najneskôr deň pred konaním prijímacej skúšky. V prípadne náhlych zdravotných a iných 

problémov je uchádzač povinný o tom informovať riaditeľku školy v deň konania 

prijímacej skúšky bezodkladne. 

9.   Každému prihlásenému uchádzačovi bude pridelený číselný kód z dôvodu ochrany   

osobných údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania.  

10. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľka školy termín, miesto 

a spôsob   zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. 

11.  Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je 

neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi (ktorý dosiahol vek 18 rokov 

alebo zákonnému zástupcovi uchádzača v poradí, ak uchádzač, alebo jeho zákonný 

zástupca podal odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí v zákonnej lehote do 15 dní 

v zmysle ust. § 54 ods. (2) zákona č.  71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny 

poriadok). 

  

 

 

 

       

        

     

      Martin-Priekopa,  marec 2021 

 PhDr. Jarmila Matejčíková 

 riaditeľka školy 

 

 

 

 

http://www.sosd.sk/

