
 

 

Kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok 

 v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa do 1. ročníka  

na školský rok 2021/2022 v systéme duálneho vzdelávania 

 

 
I.  Všeobecné pravidlá 
 

1. Prijímacie konanie do prvého ročníka denného štúdia v študijných a učebných odboroch v 

systéme duálneho vzdelávania v SOŠD Martin-Priekopa pre školský rok 2021/2022 sa 

uskutoční v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 62 až § 68 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 a  zákonom č.61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

2. Termíny prijímacieho konania sú určené:  

pondelok 03.05. 2021 -  1. termín prijímacích skúšok   

pondelok  10.05. 2021 -  2. termín prijímacích skúšok 

  

II. Kritériá prijímacieho konania do študijných odborov 

1. V školskom roku 2021/2022 môže škola otvoriť študijné odbory s týmto počtom prijatých 

žiakov v systéme duálneho vzdelávania:   

           

               Tabuľka č. 1 

študijný odbor počet 

žiakov 

profilové 

predmety kód názov 

2697 K mechanik elektrotechnik  -  štátni žiaci 2 SJL, MAT 

2697 K mechanik elektrotechnik - SDV 28 SJL, MAT 

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy – štátni 

žiaci 

2 SJL, MAT 

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy – SDV 4 SJL, MAT 

 
2. Prihlásení žiaci musia spĺňať základné podmienky na prijatie: 

 - úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 

 - rozhovor so železničným psychológom pri št. odbore 3758 K operátor prevádzky   

a ekonomiky dopravy a 2697 K mechanik elektrotechnik  ak žiak bude študovať v systéme 

DV so ŽSR. 

 



 

 

3. Súčasťou prihlášky žiaka na štúdium v duálnom systéme vzdelávania je potvrdenie  

o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré mu 

vydá zamestnávateľ a ktoré je potrebné priložiť do 31. marca 2021. 

 

4.  Prílohou k prihláške na štúdium  je kópia vysvedčenia z 8. ročníka ZŠ. 

 

5. Podmienky prijímacích skúšok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami budú upravené podľa údajov uvedených na prihláške žiaka.  

 Písomnú žiadosť rodiča (zákonného zástupcu) o vzdelávanie formou školskej integrácie je 

potrebné odovzdať pri zápise žiaka. 

 

6. Písomná forma prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

bude v súlade s rozsahom vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 

v ZŠ . Za riešenie úloh písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka 

a matematiky môže žiak získať maximálne 18 bodov v každom predmete. Kritériom na 

úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie aspoň 6 bodov z celkového počtu 

bodov v každom predmete, čo predstavuje 33,3 % 

 

7. Celkový počet bodov pridelených žiakovi, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky, 

sa vypočíta  ako súčet bodov získaných: 

 za testy prijímacích skúšok z profilových predmetov 

 za študijné výsledky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra  

a  matematika zo ZŠ za II. polrok  8. a I. polrok 9. ročníka 

 za umiestnenie v predmetových olympiádach vo 8. a 9. ročníku z predmetov SJL, 

MAT, FYZ a GEO. Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach z jedného 

predmetu započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov. 

8. V prípade rovnakých výsledkov na prijímacích skúškach, budú platiť nasledovné 

kritériá:  

a) žiak, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

zmenenú pracovnú schopnosť, má prednosť,  

b) vyšší bodový zisk v súčte za testy z prijímacích skúšok z oboch profilových predmetov, 

c) vyšší bodový zisk za študijné výsledky zo ZŠ z profilových predmetov slovenský jazyk 

a literatúra a matematika za II. polrok 8.ročníka a I. polrok 9. ročníka. 

 

 

                                                                                                                       Tabuľka č. 2 

známka zo slovenského 

jazyka a literatúry 
známka z 

matematiky 
Počet bodov 

za 8. ročník 
Počet bodov 

za 9. ročník 
1 1 5 5 

2 2 4 4 

3 3 3 3 
4 4 0 0 

  

 



 

 

Bodový zisk:  
 za prospech zo ZŠ maximálne 20 bodov (8. ročník 10 bodov + 9. ročník 10 bodov) 

 za umiestnenie v predmetových olympiádach: 

10 - 8 bodov za 1. - 3. miesto v celoštátnom kole 

 7 - 5  bodov za 1. - 3. miesto v krajskom kole 

 4 - 2  body  za 1. - 3. miesto v okresnom kole. 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať na prijímacích skúškach je  

96 bodov, minimálny počet bodov, ktoré môže získať je 12 bodov. 

 

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

slovné hodnotenie alebo absolvoval sa nahrádza toto hodnotenie hodnotením z daného 

predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.  

Na základe súčtu bodov sa zostaví pre každý odbor poradie uchádzačov, ktorí 

prijímacie skúšky vykonali úspešne. 

 

      Počet prijatých žiakov je limitovaný stanoveným počtom žiakov na školský rok 2021/2022   

      (tabuľka č.1) 

 

9. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie konanie najneskôr 5 dní pred termínom 

ich konania. 

 

10.  Riaditeľka prijíma samostatne uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom, alebo 

       učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme  

       duálneho vzdelávania.  

 

III. Kritériá prijímacieho konania do učebných odborov 

 
1. V školskom roku 2021/2022 môže škola otvoriť učebné odbory s týmto počtom prijatých 

žiakov v systéme duálneho vzdelávania:            

           Tabuľka č. 3 

kód  Názov učebného odboru Počet 

žiakov 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika - SDV 8 

3762 H železničiar – štátni žiaci 2 

3762 H železničiar - SDV 4 

3763 H  manipulant poštovej prevádzky a prepravy - SDV 6 

2466 H 10 mechanik opravár koľajové vozidlá – SDV  5 

3770 H mechanik železničnej prevádzky – štátni žiaci 4 

3770 H mechanik železničnej prevádzky – SDV 4 

 

2.  Prihlásení žiaci musia spĺňať základné podmienky na prijatie:  

-  úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 



 

 

-  rozhovor so železničným psychológom pri učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik 

– silnoprúdová technika, 3762 H železničiar a 3770 H mechanik železničnej prevádzky, 

ak žiak bude študovať v systéme DV so ŽSR. 

 

3. Súčasťou prihlášky žiaka na štúdium v duálnom systéme vzdelávania je potvrdenie  

o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré mu 

vydá zamestnávateľ a ktoré je potrebné priložiť do 31. marca 2021. 

 

 4.  Prílohou k prihláške na štúdium  je kópia vysvedčenia z 8. ročníka ZŠ. 

       5. V učebnom odbore 3762 H železničiar sa k prihláške vyžaduje lekárske potvrdenie  

             o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor.             

 

6. Podmienky prijímacích skúšok pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími       

potrebami budú upravené podľa údajov uvedených na prihláške žiaka.               

 Písomnú žiadosť rodiča (zákonného zástupcu) o vzdelávanie formou školskej integrácie je 

potrebné odovzdať pri zápise žiaka. 

 

7.  Do trojročných učebných odborov budú prijímaní žiaci bez prijímacej skúšky 

     (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.) 

 

Prihlásení žiaci do triedy sa usporiadajú v zostupnom poradí, ktoré vznikne súčtom 

bodov získaných za: 

 za študijné výsledky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra  

a matematika zo ZŠ v  za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka. 

 

          Tabuľka č. 4 

známka zo slovenského 

jazyka a literatúry 
známka z 

matematiky 
Počet bodov 

za 8. ročník 
Počet bodov 

za 9. ročník 
1 1 5 5 

2 2 4 4 

3 3 3 3 
4 4 0 0 

 

 za umiestnenie v predmetových olympiádach v 8. a 9. ročníku z predmetov SJL, 

MAT, FYZ a GEO. Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach z jedného 

predmetu započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov. 

  Bodový zisk: 
 za prospech zo ZŠ maximálne 20 bodov (8. ročník 10 bodov + 9. ročník 10 bodov) 

 za umiestnenie v predmetových olympiádach: 

 10-8 bodov za 1.-3. miesto v celoštátnom kole 

  7-5  bodov za 1.-3. miesto v krajskom kole 

  4-2  body   za 1.-3. miesto v okresnom kole. 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať na prijímacích skúškach je  

60 bodov, minimálny počet bodov, ktoré môže získať je 0 bodov.  



 

 

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

slovné hodnotenie alebo absolvoval sa nahrádza toto hodnotenie hodnotením z daného 

predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.  

 8.  V prípade rovnosti bodov budú platiť nasledovné kritériá:  

a) žiak, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

zmenenú pracovnú schopnosť, má prednosť pred žiakom, ktorý rovnako vyhovuje 

prijímacím kritériám (§ 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.). 

b) vyšší bodový zisk za študijné výsledky zo ZŠ z profilových predmetov slovenský jazyk 

a literatúra a matematika podľa uvedeného bodového ohodnotenia (v tabuľke č. 4). 

    Počet prijatých žiakov je limitovaný plánom výkonov na školský rok 2021/2022  

(tabuľka č. 3). 

     

 9. V prípade prijatia uchádzača na zvolený učebný odbor a nenaplnenia schváleného počtu 

prijímaných žiakov vo zvolenom učebnom odbore, môže byť uchádzač so súhlasom 

zamestnávateľa a rodiča preradený do iného učebného odboru.       

      

IV.  Záverečné ustanovenia 

 
1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na hlavnom vchode školy  

a na internetovej stránke školy pre všetky odbory najneskôr v deň prijímacieho konania. 

2. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. 

mája 2021. Riaditeľka školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v 

študijnom odbore  alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava 

poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. Na zozname bude poradie uchádzačov s 

vopred prideleným číselným kódom, zoradených podľa celkového počtu bodov získaných 

na prijímacom konaní a informácia, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, 

alebo neúspešne. 

3. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka 

na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo 

plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky 

je do 20. mája 2021. 

4. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium v strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa 

doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do 

elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

5. Riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne 

uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore, alebo učebnom odbore,  

v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 



 

 

6. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v SOŠD Martin-Priekopa priebežne v dňoch, 

ktoré budú prijatému oznámené písomne. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie o prijatí 

na štúdium na strednej škole je neplatné. Zároveň na uvoľnené miesto v súlade s kritériami 

bude prijatý žiak, ktorý je prvý v poradí neprijatých žiakov a jeho zákonný zástupca podal 

odvolanie. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať pri uvoľnení ďalších miest 

v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Prijatým žiakom riaditeľ školy odošle 

rozhodnutie o prijatí na štúdium a oznámi im termín, miesto a spôsob zápisu. 

7. Po ukončení prijímacieho konania škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú 

zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili  

k  prihláške na vzdelávanie potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme 

duálneho vzdelávania, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.   

8. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

prostredníctvom riaditeľky školy. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor 

školstva a športu v Žiline. 

9. V prípade zmeny epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 budú 

kritériá upravené v zmysle platných predpisov. 

10. Prerokované pedagogickou radou dňa:  5.2.2021 

 Prerokované radou školy dňa:   12.2.2021  

            Martin-Priekopa  dňa: 5.2.2021  PhDr. Jarmila Matejčíková 

riaditeľka školy 

 


