
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 2020/2021 

 

      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. ,  po  prerokovaní  pedagogickou  radou   a v zmysle Rozhodnutia MŠ VVaŠ  o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie 

v školskom roku 2019/2020   určuje tieto kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka študijných 

a učebných odborov pre školský rok 2020/2021 : 

 

V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory: 

A. Študijné odbory – štvorročné štúdium 

2840 M  biotechnológia a farmakológia                  20 žiakov            1 trieda  

2891 K   technik pre chemický a farmaceutický priemysel             10 žiakov            1/3 triedy 

3759 K   komerčný pracovník v doprave                            9 žiakov             1/3 triedy 

3457 K   operátor tlače                                                                     10 žiakov            1/3 triedy 

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

9. ročníka ZŠ. 

 

Poradie prijímaných študentov bude zostavené   na základe bodového hodnotenia za splnenie 

jednotlivých kritérií pre prijatie. 

Kritériá pre prijatie vychádzajú: 

1. Zo zohľadnenia študijných výsledkov:  

- body za povinné predmety 

- body za profilové predmety 

2. Za prospech 1,00 za posledné tri školské roky. 

3. Za zvýšený záujem o  štúdium na našej škole. 

4. Za výsledky v predmetových olympiádach  

5. Zo známky zo správania v 1.polroku 9. ročníka. 

6. Za humanitárnu a chariatívnu činnosť. 
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K bodu 1/ 

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

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. 

ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

Dva 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. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o  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. 

 

Profilové predmety pre odbor Biotechnológia a farmakológia a Technik pre chemický 

a farmaceutický priemysel:    Chémia 

                                                 Cudzí jazyk 

                                                 Biológia 

 

Profilové predmety pre odbor Komerčný pracovník v doprave:  

                                                  Geografia 

                                                  Cudzí jazyk 

 

Profilové predmety pre odbor Operátor tlače :     

                                                Cudzí jazyk 

 

K bodu 2/ 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) 

stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý 

školský rok.  

Max 15 bodov 

 

K bodu 3/ 

Za zvýšený záujem o  štúdium na našej škole, t.z. , že žiak má obidve prihlášky na štúdium podané 

na našu školu + 10 bodov. 

 

 

K bodu 4/ 

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 nasledovne: 

1.-3. miesto    + 10 bodov 

4.-5. miesto    + 5 bodov 

 

K bodu 5/ 

Za známku zo správania v 1.polroku 9. ročníka 

Veľmi dobré             + 5 bodov 

Uspokojivé               + 1 bod 

Menej uspokojivé     -  2 body 

Neuspokojivé            - 5 bodov 

 

K bodu 6/ 

Za humanitárnu a chariatívnu činnosť podloženú potvrdením OZ, ČSČK, HZ a.i. + 10 bodov. 

 

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, následne č. 4 , následne č. 5, následne č. 6.  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

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

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

 

 

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  učňovských skúškach. 



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

vzdelávania. 

4. Zo známky zo správania. 

 

Žiak môže získať maximálne 40 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,  

 5 bodov za známku zo správania. 

 

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. 

4. Za známku zo správania v 2.polroku 3. ročníka 

Veľmi dobré             + 5 bodov 

 Uspokojivé                 0  bodov 

 Menej uspokojivé     -  3 body 

 Neuspokojivé            - 5 bodov 

 

 

 



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

Slovakia, a.s. Svit a Chemosvit Fibrochem,a.s. Svit 

3151 H pletiar                                                                         10 žiakov             1/3 triedy 

3152 H 02 krajčír/ krajčírka – dámske odevy                         8 žiakov             1/3 triedy 

2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia               10 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                                 31 žiakov                1  trieda 

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. 

2. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 

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

bude pridelený uchádzačovi.  

3. Riaditeľka  školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania. 

 

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

alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 



5. Riaditeľka  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. 

 

6. Členmi prijímacej komisie budú menovaní: 

 

Predseda: RNDr. Eva Nebusová, riaditeľka SOŠP J.A.Baťu, Svit 

Členovia:  Ing. Dalibor Enekeš, ZR SOŠP J.A.Baťu, Svit 

  Mgr. Mária Voščeková, vedúca vychovávateľka a vedúca ŠI 

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

  Mgr. Petra Križanová, vyučujúca SJL 

  Monika Pleteníková, personalistka pre žiakov 

 

 

 

Vo Svite dňa 30.4.2020 

 

                                                                                               RNDr. Eva Nebusová    

     riaditeľka SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


