
                                      

 

 

 

Kritériá pre prijímacie konanie do I. ročníka 

pre školský rok 2020/2021 
 
 
 
 
V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 8 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 
doplnkov, a v súlade s ROZHODNUTÍM Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
zo dňa 29.04.2020 riaditeľka školy upravuje nasledovné kritériá na prijímacie skúšky: 

 
Plán výkonov pre školský rok 2020/2021 

 
28 žiakov pre študijný odbor – 2569 M informačné a digitálne technológie  
 

 

Čl. I. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA 

 

 1. Uchádzač navštevuje 9. ročník základnej školy a jej štúdium úspešne ukončí najneskôr do 31. 
augusta 2020. 

 2. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť 
prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnil 
podmienky prijímacieho konania. 

 3. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
Saleziánska 18,  010  01  Žilina 



Čl. II. 

Kritériá prijatia 

 

 
1.  ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 
 
 Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 
klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:  
 

 
Povinné predmety:  
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣= 5.(4−𝑥).(4−𝑥) ,𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.  

• Slovenský jazyk a literatúra  

• Matematika  

 

 Profilové predmety :  
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣= 3.(4−𝑥).(4−𝑥) ,𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.  
Súkromná stredná odborná škola  určila 2 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej 
školy, a to:  

• Anglický jazyk  

•  Fyzika  

 

 Doplnkové predmety:  
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣= 2.(4−𝑥).(4−𝑥) ,𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.  
Súkromná stredná odborná škola určila 1 doplnkový predmet, a to:  

• Občianska náuka  
 
 
2. PROSPECH  
 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, do celkového 
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. (celkovo 15 bodov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ĎALŠIE KRITÉRIA 
 
Predmetová olympiáda:  
 
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 
1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 
v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, 
GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 
 
Tabuľka bodovania 

Umiestnenie Okresné 
kolo 

Krajské kolo 

1. miesto 5 bodov 10 bodov 

2. miesto 4 body 8 bodov 

3. miesto 3 body 6 bodov 

4. miesto 2 body 4 body 

5. miesto 1 bod 2 body 

 
 
 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia: 
 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak 
umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v národnom alebo medzinárodnom kole akejkoľvek súťaže v 8. 
ročníku alebo 9. ročníku. 
 
Tabuľka bodovania 

Umiestnenie Celonárodné kolo Medzinárodné kolo 

1. miesto 15 bodov 30 bodov 

2. miesto 13 bodov 25 bodov 

3. miesto 11 bodov 20 bodov 

 
 

 
 
4. Vstupné údaje  

• vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, 

• diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 
 
5. Prijatie uchádzačov 
 
V riadnom prijímacom konaní budú žiaci vybratí podľa poradia celkového hodnotenia 
(úspešnosti).  
V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 
a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý 
má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 
b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá, 
c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 
 
 



Výsledky prijímacieho konania platia pre prijatie do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský 
rok 2020/2021. 
 
6. Zverejňovanie výsledkov 
 
Podľa výsledkov prijímacieho konania a po zasadnutí prijímacej komisie per rollam zverejní do 29. 
mája 2020 riaditeľka školy zoznam s výsledkami na internetovej stránke školy www.ssosza.sk pod 
kódom (identickým číslom). Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov zoradených podľa 
celkového počtu bodov získaných na prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač bol alebo nebol 
prijatý na štúdium. 
Riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo 
neprijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 
prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 
 
7. Zápis prijatých uchádzačov 
 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do 
ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie 
o nenastúpení žiaka na štúdium.  
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej 
škole: 
a) cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), 
b) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, 
c) alebo poštou na adresu strednej školy. 
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
 
Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest 
na webovom sídle strednej školy.  Riaditeľka školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať 
rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 
konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 
 
8. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí (odvolanie) 
 
Zákonný zástupca uchádzača môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí uchádzača 
na štúdium do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Riaditeľka strednej školy do 15. júna 2020 
oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, 
podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú 
strednú školu.  
 
9. Použitie osobných údajov uchádzačov 
 
V procese prijímacieho konania za účelom spracovania a oznamovania jeho výsledkov škola bude 
pracovať s týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko uchádzača, dátum a miesto jeho narodenia, 
rodné číslo, adresa, štátne občianstvo, vyučovací jazyk, zdravotná spôsobilosť, výchovno-vzdelávacie 
výsledky za určené klasifikačné obdobia, výsledky z hodnotených súťaží, meno a priezvisko 
zákonného zástupcu uchádzača, jeho adresa a číslo telefónu. 
 
Prerokované na pedagogickej rade per rollam dňa 04 .05. 2020 
 
 
Ing. Gabriela Pažická 
riaditeľka školy 


