
 

 

              Ž  I  L  I  N  S  K  Ý                      STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 

                 samosprávny kraj   Jelšavská 404,  
                           z r iaďovate ľ                     026  01   Do lný  Kub ín  -  Kňaž ia               

 

 

V dôsledku Prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach 

nariadeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky vydaného od 16.3.2020 do odvolania   

SOŠ polytechnická, Jelšavská vydáva  

 

UPRAVENÉ KRITÉRIÁ pre školský systém vzdelávania  

 
na prijímanie žiakov základných škôl na štúdium do prvých ročníkov Strednej odbornej 

školy polytechnickej, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia v školskom roku 2020/2021, 

v zmysle zákonov č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako i v znení § 65 

odst.3 a 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako i zákona  č.61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

I. Základné ustanovenia 

 

Žiaci  základných škôl budú prijímaní do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej Dolný Kubín-

Kňažia s nasledovnými počtami žiakov a tried 1. ročníkov pre školský rok 2020/2021 , ktoré 

určil Žilinský samosprávny kraj  nasledovne :  

 

Študijné odbory 

Kód 

odboru 
Odbor 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho počet 

žiakov  pre 

duálne 

vzdelávanie 

Duálne vzdelávanie pre 

firmu 

2411 K 
Mechanik 

nastavovač 
1,00 25 19 

 Miba-10   +   Metales-5 

YanFeng-1 + Mahle-3 

2413 K 
Mechanik str.a 

zariadení  

1,00 

 

22 

/10+12/ 

10 Miba4 + Hern4 + OFZ2 

2426 K 
Programátor 

OaZSaZ. 
12 

Metales-3 + Hern-5+ 

MetalSteel-1 + Kajo Metal-3 

2697 K 
Mechanik 

elekrotechnik  

1,00 

28 

/10 ME+7 

PC + 11 

MM/ 

10 OFZ-10 

2679 K 
Mechanik 

mechatronik 
11 

Miba-6 + Mahle-3 + Klauke-

1 + Kajo Metal-1 

Spolu  3,00 75 62 62 

 

Učebné odbory  

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho počet 

žiakov  pre 

duálne 

vzdelávanie 

Duálne vzdelávanie pre 

firmu 

2423 H Nástrojár 1 20 13 Miba-6 + YangFeng-1 + 



/13 + 7/ Kajometal-6 

 

2683 H 11 

Elektromechanik –

silnopr.technika 
- -- 

 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 
1 17 3 Arriva-3 

Spolu  2 37 16 16 

 

Spolu 5 tried 
112 

žiakov 

78 žiakov 

Duálny systém 

vzdelávania  

34 žiakov  

Školský systém vzdelávania 

 

 

II. Kritériá prijímacieho konania 

 

 

 

- ŠTUDIJNÉ ODBORY 

 

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy  

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  okrem známky 

5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie 

strednej školy. 

prvý profilový predmet:   - Fyzika 

druhý profilový predmet:                      -  

tretí profilový predmet:          - 

 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov. 

prvý doplnkový predmet:  - Anglický jazyk 

 



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.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 

 bodov. 

3.1. 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. Započítava sa 10 bodov za každú 

olympiádu bez ohľadu na umiestnenie v rámci 1. -5.miesta. 

 

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 

hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Započítava sa 15 bodov za každé 

umiestnenie v celonárodnej alebo medzinárodnej súťaži. 

4. 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/ V prípade, že sa o prijatie do takéhoto odboru prihlási vyšší počet uchádzačov, ktorí navyše 

majú rovnaký počet bodov získaný na základe posúdenia predchádzajúcich kritérií, bude z nich  

uprednostnený  uchádzač  s  lepším študijným priemerom. Hodnotí sa dosiahnutý priemer z 

  polročného vysvedčenia z 9. ročníka. 

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy, t.j. z predmetu Fyzika  
 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, 

diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

 

- UČEBNÉ ODBORY 

 

Na trojročné učebné odbory končiace výučným listom, ktorých úspešným absolvovaním 

žiak získava  stredné odborné vzdelanie (viď § 16 odst.4 , písmena b) zákona č.245/2008 Z.z. 

o výchove  a vzdelávaní) v znení neskorších predpisov budú uchádzači prijatí: 

 

• bez prijímacích pohovorov 

podmienkou prijatia do trojročného učebného odboru končiaceho výučným listom   

je,  aby úspešne ukončil 9. ročník základnej školy (prospel). 

 

 



 

 Pomocné kritériá:  

 

V prípade, že sa o prijatie do takéhoto odboru prihlási vyšší počet uchádzačov, ako je možné 

prijať,  bude uprednostnený uchádzač s  lepším študijným priemerom. Hodnotí sa dosiahnutý 

priemer z  koncoročného vysvedčenia 8. ročníka a polročného vysvedčenia z 9. ročníka. 

 

Pokiaľ by viac uchádzačov dosiahlo rovnaký výsledok pri posudzovaní  študijného 

priemeru , rozhodne sa medzi nimi na základe ďalších pomocných kritérií, a to             v 

poradí:  

1.  prednostne bude prijatý uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý pripojí           

k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti  žiaka študovať 

zvolený odbor výchovy a vzdelávania,  

2. dosiahne lepšiu známku z predmetu slovenský jazyk za 1. polrok 9.ročníka základnej 

školy,  

3. dosiahne lepšiu známku z predmetu a matematika za 1. polrok 9.ročníka základnej 

školy, 

4. dosiahne lepšiu známku z predmetu fyzika za 1. polrok 9. ročníka základnej školy,  

5. dosiahne lepšiu známku zo správania  za 1. polrok 9. ročníka základnej školy.  

 

 

 

 

 

 

Termíny a forma konania  prijímacích skúšok:  

 

1.1. Riaditeľka strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak 

uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľku strednej 

školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

1.2. Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania. 

1.3. Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom 

sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

1.4. Riaditeľka strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie 

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

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

1.5. 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, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 1. 

1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí 

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



naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

1.7. Riaditeľka strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet 

voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

1.8. 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. 

1.9. Riaditeľka strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried 

na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

1.10. Riaditeľka strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej 

správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje 

o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole. 

2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)  

2.1. Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 

zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený 

počet miest. 

2.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať 

prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý 

termín). 

2.3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka 

strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné 

potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

 

  

 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke 

školy www.sospknazia.sk  

2. V súlade s § 67, odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho 

konania prijíma samostatne uchádzačov, ktorí budú prijatí na štúdium v študijnom 

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

v systéme duálneho vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov.  

3. Spoločné ustanovenia  

a) Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

http://www.sospknazia.sk/


b) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať 

zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom Riaditeľkaom strednej 

školy najneskôr 31.augusta 2020. 

c) Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa 

pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

d) Riaditeľka strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 3.a) 

a 3.b). 

e) Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa 

uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú. 

f) Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

4. Upravené Kritériá prijímania do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej  Dolný Kubín – 
Kňažia boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 04.05.2020. Pedagogická rada 
súhlasila s týmito kritériami prijímania žiakov do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej 
Dolný Kubín – Kňažia v školskom roku 2020/2021. 

 

V Dolnom Kubíne 04.05.2020                                               

                                                                                                       Ing. Adriana Bellová 

                                                                                                         riaditeľka školy v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Zákonný zástupca - Meno, Priezvisko , ulica č., PSČ, obec, tel. a email)  
 



 
SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia 

Jelšavská 404 
02601 Dolný Kubín 

 
V .............................................,      dňa ......................  
 
Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 
 
Môj syn/dcéra: 
dátum narodenia:     
 
bol prijatý/á na Strednú odbornú školu polytechnickú Dolný Kubín Kňažia 
 

Na základe výsledku prijímacieho konania záväzne potvrdzujem povinné 
doplňujúce informácie : 

 
o Akceptujem rozhodnutie o prijatí a záväzne potvrdzujem, že uchádzač 

nastúpi / nenastúpi* 

na štúdium na vašej škole v školskom roku 2020/2021  
do študijného/učebného odboru :............................................................ 

 
o Záväzne prihlasujem uchádzača na povinne voliteľný predmet: 

Anglický jazyk / Nemecký jazyk* 
 

o Záväzne prihlasujem uchádzača na povinne voliteľný predmet: 

Náboženská výchova / Etická výchova* 
 

Doplňujúce poznámky a informácie:  
- Mám / nemám* záujem o stravovanie sa v školskej jedálni. 

- Mám / nemám* záujem o ubytovanie v školskom internáte. 

 
 
 
S pozdravom  
 
 
      Podpis zákonných zástupcov 

* nehodiace sa preškrtnite  


