
Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu 

Štefánikova 39, 059 21 Svit 
 
 

Kritériá na prijatie  

žiakov do 1. ročníka študijných a učebných odborov 

 pre školský rok 2022/2023 

 

EDUID školy: 1000 125 36 

 

      Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit,  

v zmysle Zákona č. 245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákona č. 324/2012 Z.z., 

v zmysle Usmernenia MŠ VVaŠ SR k prijímaciemu konaniu na ŠR 2022/23, po  prerokovaní  

pedagogickou  radou  24. januára 2022 a po odsúhlasení radou školy dňa 9.2.2022  určuje tieto kritériá 

prijatia na štúdium do 1. ročníka študijných a učebných odborov pre školský rok 2022/23 : 

 

V školskom roku 2022/2023 otvárame v zmysle rozhodnutia  PSK nasledujúce študijné a učebné 

odbory: 

A. Študijné odbory – štvorročné štúdium 

2840 M  biotechnológia a farmakológia                  24 žiakov            1 trieda  

2891 K   technik pre chemický a farmaceutický priemysel                   8 žiakov             1/2 triedy 

3759 K   komerčný pracovník v doprave                             19 žiakov            1 trieda  

3457 K   operátor tlače                                                                              11 žiakov            1/2 triedy 

Základnou podmienkou pre prijatie na štvorročné štúdium v študijnom odbore je úspešné ukončenie  

9. ročníka ZŠ,  splnenie zdravotných požiadaviek kladených na uchádzačov o štúdium 

jednotlivých odborov a úspešné vykonanie prijímacích skúšok. 

 

Poradie prijímaných študentov bude zostavené zo žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu 

skúšku  na základe bodového hodnotenia za splnenie jednotlivých kritérií pre prijatie. 

Kritériá pre prijatie vychádzajú: 

1. Z výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

2. Z dosiahnutého priemeru prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka. 

3. Za výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy 

4. Za zvýšený záujem o štúdium na našej škole 

5. Z účasti v predmetových olympiádach a školských súťažiach , reprezentáciu klubov 

 

 

 



Žiak môže získať maximálne 100 bodov : 

50 bodov za výsledky prijímacej skúšky,  

10 bodov za priemerný prospech za 2. polrok 8. ročníka,  

10 bodov za priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka,  

10 bodov za  výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy 

10 bodov za zvýšený záujem o štúdium na našej škole 

10 bodov za účasť v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania  

 

 

V prípade rovnosti bodov dvoch uchádzačov , bude lepšie umiestnený ten, ktorý        

 dosiahne lepší priemerný prospech v 1.polroku, t.z. 5 bodov. 9.roč. ZŠ. 

 

V zmysle § 65 odst.5 Zákona č. 245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) bude 

bez prijímacej skúšky prijatý žiak  na základe výsledkov externého testovania- min 80% 

úspešnosť v každom vyučovacom predmete. 

 Uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku 

nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.  

 

V prípade, že sa   žiak 9.ročníka  nezúčastní celoslovenského testovania žiakov deviateho 

ročníka  základnej školy  zo závažných dôvodov, ktoré predloží pred PS, započíta sa mu 

k celkovému hodnoteniu polovica bodov  za T9, t.j. 5 bodov. 

 

V prípade, že sa    žiak 9.ročníka  nezúčastní celoslovenského testovania žiakov deviateho 

ročníka  základnej školy  z neospravedlniteľných  dôvodov,  k celkovému hodnoteniu sa 

mu za T9 nezapočítajú žiadne body. 

 

1. Prijímacia skúška 

Forma prijímacej skúšky : písomná  

Skúšobná komisia : pozri záverečné ustanovenia  

Predmety :  

matematika – 60 minút,  test  z učiva základnej školy zmysle vzdelávacích štandardov ZŠ 

slovenský jazyk a literatúra – 60 minút, test  z učiva základnej školy zmysle vzdelávacích štandardov 

ZŠ 

Hodnotenie : v každom predmete maximálny počet 25 bodov  

 

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku ak dosiahne v každom predmete prijímacej skúšky samostatne 

najmenej 10 bodov. 

 

 



Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich 

zdravotné znevýhodnenie , ak zákonný zástupca žiaka predloží spolu s prihláškou na vzdelávanie 

správu z vyšetrenia  špeciálneho poradenstva. Správa nemôže byť staršia ako 2 kalendárne roky 

a musí obsahovať doporučené úľavy – napr. predĺžený čas, veľkosť písma testu, ai.  

 

Termín konania prijímacej skúšky: 

1. termín                                                  2. máj 2022 

2. termín                                                  9. máj 2022 

 

Prijímacie skúšky sa budú konať od 8,00 v priestoroch budovy  Strednej odbornej školy 

polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit. 

 

2. Priemerný prospech v ZŠ 

Bude bodovaný nasledovne ( zvlášť za 2. polrok 8. ročníka a zvlášť za 1. polrok 9. ročníka). 

priemer 1,00 1,00-

1,50 

1,51-

2,00 

2,01-

2,25 

2,26-

2,50 

2,51-

2,80 

2,81-

3,00 

3,01-

3,20 

body 10 9 8 6 5 4 3 2 

 

 

3. Výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy 

Výsledky budú prepočítané na body nasledovne: 

MAT 100-80% 79-70% 69-60% 59-45% 44-37% 36-25% 

body 10 8 6 5 4 2 

SJL 100 -80% 79-70% 69-60% 59-45% 44-37% 36-25% 

body 10 8 6 5 4 2 

 

4. Ak má žiak podané obidve prihlášky na našu školu  

Bude žiakovi pripočítaných 10 bodov. 

 

5. Za účasť v predmetových olympiádach a  školských súťažiach , reprezentáciu klubov 

            bude žiakovi pripočítaných 10 bodov nasledovne: 

 školská súťaž               + 3 body 

  obvod, okres                + 5 bodov 

  kraj                              + 7 bodov 

  celoslovenská súťaž    + 10 bodov 

 



 

B. Študijný odbor - nadstavbové dvojročné štúdium 

6403 L podnikanie v remeslách a službách  

Základnou podmienkou pre prijatie na dvojročné nadstavbové  štúdium  je získanie stredného odborného 

vzdelania podľa Zákona č. 245/2008  § 16 ods.4 písm. b)    a splnenie zdravotných požiadaviek 

kladených na uchádzačov o štúdium v odbore. 

Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky. 

Poradie prijímaných študentov bude zostavené zo žiakov na základe bodového hodnotenia za 

splnenie jednotlivých kritérií pre prijatie – prijať možno 40 žiakov do 2 tried. 

Kritériá pre prijatie vychádzajú:. 

1. Z dosiahnutého priemeru prospechu za 2. polrok 3. ročníka štúdia v príslušnom učebnom 

odbore. 

2. Z dosiahnutých výsledkov na záverečných   skúškach. 

3. Z účasti v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania. 

4. Zo známky zo správania. 

 

Žiak môže získať maximálne 35 bodov : 

20 bodov za priemerný prospech za 2. polrok 3. ročníka, 

10 bodov za dosiahnuté výsledky na ZUS, 

 5 bodov za účasť v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania,  

  

1. Priemerný prospech v 2. polroku 3. ročníka 

Bude bodovaný nasledovne: 

priemer 1,00-1,30 1,31-1,50 1,51-1,75 1,76-2,00 2,01-2,30 2,31-2,50 2,51-2,75 

body 20 18 16 12 10 8 6 

 

priemer 2,76-3,00 3,01-3,20 3,21-3,50 3,51-3,75 3,76-4,00 

body 5 4 3 2 1 

 

2. Výsledky na záverečných skúškach 

Výsledky budú prepočítané na body nasledovne: 

Prospel s vyznamenaním                                                                     10 bodov 

Prospel veľmi dobre                                                                              5 bodov 

Prospel                                                                                                   0 bodov     

 



3. Za účasť v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania bude žiakovi pripočítaných 5 bodov. 

 

 

C. Učebné odbory – trojročné  – duálne vzdelávanie s firmou FALKE 

Slovakia, a.s. Svit  

3152 H 02 krajčír/ krajčírka – dámske odevy                         17 žiakov             2/3 triedy 

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia                  9 žiakov             1/3 triedy 

Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky po konzultácii a pohovoroch s personalistami 

uvedených firiem. 

Základnou podmienkou pre prijatie na trojročné štúdium v učebnom odbore je úspešné ukončenie  

9. ročníka ZŠ a splnenie zdravotných požiadaviek kladených na uchádzačov o štúdium  v jednotlivých 

odboroch. 

 

Výber môže ovplyvniť aj stanovisko zamestnávateľa, s ktorým má škola uzavretú zmluvu o duálnom 

vzdelávaní. Škola bude postupovať  v zmysle §17 odst. 2 a §18  Zákona č.61/2015 o odbornom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vybranému uchádzačovi zamestnávateľ vydá 

potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len 

„potvrdenie“). Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie. 

 

D. Učebný odbor  – dvojročné štúdium 

3179 F textilná výroba                                 40 žiakov                2  triedy 

Tento učebný odbor je určený pre žiakov, ktorí neukončili úspešne 9.ročník základnej školy, alebo 

ukončili vzdelávanie v základnej škole v nižšom ako 9. ročníku.  

 

Základnou podmienkou pre prijatie na dvojročné štúdium v učebnom odbore je splnenie zdravotných 

požiadaviek kladených na uchádzačov o štúdium odboru. 

 

Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky. 

Pri prebytku uchádzačov na voľné miesta prijme vedenie školy najskôr uchádzačov, ktorí 

ukončili 8.ročník, v ďalšom poradí 7., 6. a 5.ročník. Následne budú rozhodovať priemery 

prospechu v poslednom ukončenom ročníku. 

 

 

 

 

 

 



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením predložia spolu s prihláškou príslušné potvrdenie nie 

staršie ako dva roky. 

2. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov osobné údaje žiaka ( meno, priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude 

pridelený uchádzačovi o štúdium. 

3. Riaditeľ strednej školy 18.5.2022 ( 23:59) zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

oprijímacieho konania na výveske školy a na internetovej stránke školy 

www.sossvit.edupage.org. Zoznam bude obsahovať  : poradie uchádzačov s vopred prideleným 

číselným kódom zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či uchádzač 

vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.  

4. Zákonný zástupca žiaka, ktorý bol prijatý na štúdium, najneskôr do 23.5.2022( 23:59) písomne 

potvrdí škole nástup/nenástup žiaka na vzdelávanie.  

Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory uvedené v prihláške strácajú potvrdením o nástupe 

platnosť. 

5. Členmi prijímacej komisie budú menovaní: 

 

Predseda: RNDr. Eva Nebusová, riaditeľka  

Členovia:  Ing. Dalibor Enekeš, ZR  

  Bc. Ľuboslava Čajková, vychovávateľka  

         Ing. Eva Austerová, vedúca PK MAT, FYZ a INF  

  Mgr. Petra Križanová, vyučujúca SJL 

  Monika Pleteníková, personalistka pre žiakov 

 

 

                                                                                               RNDr. Eva Nebusová    

     riaditeľka SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sossvit.edupage.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


