
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 
 

K r i t é r i a 
pre prijímacie konanie do študijného odboru 3349 K technik drevostavieb v školskom roku 

2020/2021 
 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky zo dňa 29. 04. 2020 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na 
vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, so zákonom 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 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, zákonom č. 
71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, so zákonom č. 61/2015 
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Riaditeľ školy stanovuje tieto kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021: 
 
1. Študijný odbor: 3349 K technik drevostavieb 

 
2. Počet prijímaných žiakov: 10  
 
3. Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie 
do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 
 
4. Kritéria pre prijatie na štúdium 
4.1 Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 
klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný 
nasledovne: 
 
4.1.1 Dva povinné predmety:  
 - Slovenský jazyk a literatúra 
 - Matematika 
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 

4.1.2 Profilové predmety: 

 - Technika 

 - Fyzika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 

4.1.3 Doplnkový predmet: 

 - Anglický jazyk 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 

. 

 

4.2 Prospech: 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.  

 



 

4.3 Ďalšie kritériá 

Diplom (kópiu diplomu), ktorý oprávňuje školu k prideleniu bodov podľa nasledujúcich kritérií je 

potrebné priložiť k prihláške na štúdium 

4.3.1 Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. 

mieste v okresnom (obvodnom) 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. 

Krajské kolo:  1. miesto - 20 bodov 

2. miesto - 18 bodov  

3. miesto - 15 bodov  

4. miesto - 12 bodov 

5. miesto - 10 bodov 

Okresné (obvodné) kolo: 1. miesto - 9 bodov 

2. miesto - 7 bodov  

3. miesto - 5 bodov 

4. miesto - 3 body 

5. miesto - 1 bod 

 

4.3.2 Technický výkon  

Technický výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. 

mieste v okresnom (obvodnom) alebo krajskom kole technickej súťaže, súťaže manuálnej zručnosti v 

8. ročníku alebo 9. ročníku. 

Krajské kolo:  1. miesto - 20 bodov 

2. miesto - 18 bodov  

3. miesto - 15 bodov  

4. miesto - 12 bodov 

5. miesto - 10 bodov 

Okresné (obvodné) kolo: 1. miesto - 9 bodov 

2. miesto - 7 bodov  

3. miesto - 5 bodov 

4. miesto - 3 body 

5. miesto - 1 bod 

 

4.3.3 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

zúčastnil v celonárodnom alebo medzinárodnom kole v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, 

RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde v 8. ročníku alebo 9. ročníku. 

Celonárodné kolo: 40 bodov  

Medzinárodné kolo: 60 bodov 

 

4.4 Poradie prijatých uchádzačov sa určí na základe získaného počtu bodov. 

 

 



4.5 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. 4.3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

4.6 Podmienkou pre prijatie na štúdium  je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 
 
5. Neprijatie žiakov z dôvodu neotvorenia odboru - v prípade nedostatočného počtu prihlásených 
žiakov do uvedeného študijného odboru,  škola tento odbor pre školský rok 2020/2021 neotvorí. 
 
6. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť uchádzačov: 
Pre výkon prác v drevospracovateľských prevádzkach sa vyžaduje dobrý zdravotný stav pracovníkov s 

nenarušenou pohyblivosťou. V dôsledku zvýšeného rizika pri práci so strojmi sú potrebné dobré 

zmyslové orgány, neprípustné sú záchvatové stavy. Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a 

príslušné školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa 

postihnutia a narušenia. 

Skupina študijných odborov 33 nie je vhodná pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Zrakové postihnutie, sluchové postihnutie - vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a 

príslušné školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa 

postihnutia a narušenia. 

Špecifické poruchy učenia - záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej 

kompenzácie. Vzhľadom na vysoké nároky študijných odborov 33 na študijné predpoklady žiakov 

(technická predstavivosť, matematická zručnosť, príprava technickej dokumentácie, orientácia v 

pracovných návodoch, schémach, technologickej dokumentácii), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov 

s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými 

vývinovými poruchami učenia treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva 

a prevencie. 

7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 

7.1 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28. februára 2020 podal najviac dve 
prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné 
školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. 

7.2 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať 
strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 7.1. na iný študijný odbor, iný 
učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, 
zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

7.3 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10. apríla 2020 podal najviac dve 
prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej 
školy. 

7.4 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve 
prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej 
škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), 
odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak 
nepodal prihlášky bodu 7.3. 



7.5 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. 

7.6 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. 

7.7 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku 
na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

8. Riaditeľ strednej školy 

8.1 Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 
výsledkov prijímacieho konania. 

8.2 Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej 
školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

8.3 Riaditeľ 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. 

8.4 Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest 
na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

8.5 Riaditeľ 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. 

8.6 Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom 
sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

8.7 Riaditeľ 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. 

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

9.1 Riaditeľ 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. 

9.2 Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ 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. 

9.3 Riaditeľ strednej školy do 1. júla 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 po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. 

10. Spoločné ustanovenia  

10.1 Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie 
o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 



10.2 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 
predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania 
v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31. augusta 2020. 

10.3 Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

10.4 Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 
Prerokované a odsúhlasené (per rollam) v pedagogickej rade dňa 07. 05. 2020. 
 
 
 
 

Ing. Vladimír Jančík 
                             riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefón                                 E – mail                                        Internet                    IČO 
053/4424246                       sosd@sosdsnv.sk                              www.sosdsnv.sk                      42096642                     

http://www.sosdsnv.sk/


 

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Názov strednej školy  

Adresa strednej školy  

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium 

v odbore: _________________________________ 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

S pozdravom  

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  

 


