
Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 

Kritériá 

prijímania uchádzačov do prvého ročníka na študijné odbory  

pre duálny systém vzdelávania 

pre školský rok 2023/2024 

EDUID – Spojená škola Nižná – 100017462 

EDUID – Organizačná zložka Stredná odborná škola technická – 100008739 

Kritériá prijímania žiakov do 1.ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2023/2024 

boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ k prijímacím skúškam 

na stredné školy pre školský rok 2022/2023. 

1. kolo:    1. termín: 2.5. a 3.5. 2023,  

                 2. termín: 9.05. a 10.5. 2023 vždy o 8:00 hod. v hlavnej budove školy 

 2. kolo  20.6. 2023 o 8:00 hod. ( škola zverejní do 6.6. 2023, či bude konať 2. kolo) 

 

I. Základné ustanovenia 

 

V zmysle § 16 ods. 3 písm. b, na strednú odbornú školu do prvého ročníka môže byť prijatý  

uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy, úspešným absolvovaním prvého 

ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa 

prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, úspešným absolvovaním štvrtého ročníka 

osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, úspešným 

absolvovaním externého testovania podľa § 155 ods. 5 a 9 (žiak musí absolvovať testovanie T9, 

aby získal nižšie stredné vzdelanie a ukončil ZŠ). 

Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonom stanovenom termíne podali 

riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. 

 

V školskom roku 2023/2024 otvárame 4 triedy prvého ročníka s týmito počtami žiakov: 

Stredná odborná škola technická, Hattalova 471, 027 43 Nižná 

 

Štvorročné študijné odbory 

 

Kód 

odboru 

Odbor Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho počet žiakov pre 

duálne vzdelávanie 

Duálne vzdelávanie 

pre firmu 

2697 K00 Mechanik -  

elektrotechnik 

4  3 3 MTS Krivá 

Spolu:  4  3 3 

 

II. Prijímacie konanie v študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik 

Profilové predmety: SJL, MAT 

Prijímacie konanie sa uskutoční: 
 

1.) Žiak je prijatý bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho 

ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%.  
 



2.) Ostatní žiaci robia prijímacie skúšky písomnou formou zo slovenského jazyka 

a literatúry ( SJL ) a z matematiky ( MAT ). Obsah a rozsah prijímacích skúšok je v súlade 

so ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ( ISCED 2 ). 

Test  zo SJL aj MAT trvá 45 minút. Celkový počet bodov SJL - 40 bodov, MAT – 40 bodov. 

Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky písomnou formou je potrebné získať z každého testu 

minimálne 9 bodov. 
 

3.)  Súčasťou hodnotenia prijímacieho konania je bodové hodnotenie výsledkov 

v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ ( Testovanie  9-2023 ) takto: 

Priemer percentuálneho hodnotenia z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika 

bude bodovo hodnotený takto: 

100%   - 80% =    50 bodov 

79,9%  - 70%  =    40 bodov 

69,9%  - 50%  =    30 bodov 

49,9%  - 40%  =    20 bodov 

39,9%  - 30%  =    10 bodov  

29,9%  - 20%  =     5 bodov 

19,9%  -  0%   =     0 bodov 
 

4.)  Súčasťou hodnotenia prijímacieho konania je bodové hodnotenie prospechu žiaka na 

ZŠ ( 1. polrok 9. ročníka bez výchovných predmetov ) a správania sa žiaka na ZŠ ( 1. 

polrok 9. ročníka ). Prospech a správanie budú hodnotené takto: 
 

Hodnotenie prospechu zo ZŠ:                                          Hodnotenie správania zo ZŠ: 

1,00 – 1,50          100 bodov                                                   4.stupeň             - 30 bodov   

1,51 – 1,75            90 bodov                                                   3.stupeň             - 20 bodov 

1,76 – 2,00            80 bodov                                                   2.stupeň             - 10 bodov 

2,01 – 2,25            70 bodov 

2,26 – 2,50            60 bodov 

2,51 -  2,75            50 bodov                                      

2,76 – 3,00            40 bodov 

3,01 – 3,25            30 bodov  

3,26 – 3,50            20 bodov 

3,51 – 3,70            10 bodov 

nad 3,70                  0 bodov  

 

Zohľadňovanie  a prevod známok na vysvedčení zo ZŠ bude prebiehať nasledovne: 

1. Ak bude mať žiak niektorú z posudzovaných známok na vysvedčení z I. pol. 9 roč. a II. 

pol. 8 ročníka nahradenú hodnotením „ absolvoval“, nebude táto známka započítaná do 

priemeru polročného/ koncoročného hodnotenia. 

2. Ak bude mať žiak niektorú z posudzovaných známok na vysvedčení z I. pol. 9 roč. a II. 

pol. 8 ročníka nahradenú slovným hodnotením, príslušnému slovnému hodnoteniu sa 

pridelí známka podľa tabuľky: 

 

Známka Vyskytujúce sa slová v slovnom hodnotení 

1 Samostatne, tvorivo, správne, presne, výstižne 

2 Malé nepresnosti, väčšinou samostatne, s korekciou učiteľa 



3 Občasné usmernenie, chyby koriguje s učiteľom 

4 Časté chyby, tvorí len s pomocou učiteľa 

5 Vedomosti a zručnosti si neosvojil, chyby nevie odstrániť ani s pomocou 

učiteľa 

 
 

Uchádzač vyhovie kritériám prijímacieho konania vtedy, ak celkovo získa minimálne 22 

bodov a zároveň vykoná úspešne písomnú časť prijímacej skúšky, maximálny počet bodov je 

230. 
 

V prijímacom konaní budú uchádzači prijatí podľa poradia na základe počtu získaných bodov. 

  

V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 

 

a) v zmysle § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene    

    a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača , ktorý má      

    zmenenú pracovnú schopnosť , pred uchádzačmi , ktorí rovnako vyhovujú kritériám 

    prijímacieho konania  

b) umiestnenie uchádzača v krajskom kole matematickej, príp. fyzikálnej olympiády na prvom až   

    treťom mieste v 5. až 9. ročníku  

c) výsledný počet bodov z písomnej časti prijímacej skúšky 

d) priemerný prospech za 1.polrok 9.ročníka ZŠ (bez výchovných predmetov) 

e) priemer percentuálneho hodnotenia z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika  

   Testovanie 9-2023 

f) výsledok Testovanie 9-2023 v predmete matematika                                                        
 

 

Podmienky prijatia pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami: 

Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole podáva rodič (zákonný zástupca) riaditeľovi 

strednej školy Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky. V tomto prípade je potrebné vyplniť na 

prihláške aj bod 12. – Kód vzdelávania uchádzača so ŠVVP.  

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelanie 

správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 

dva roky. 

Špeciálny pedagóg odporučí pre žiakov so zdravotným znevýhodnením úpravu prijímacej skúšky 

s prihliadnutím na  ich zdravotné znevýhodnenie po konzultácii s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. 

 

Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením: 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so 

špecializáciu všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 
 

Záverečné ustanovenia: 

 

1. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky 

najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 



2. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní 

pred termínom ich konania.  

3. Podľa týchto kritérií sú posudzovaní uchádzači o štúdium v duálnom systéme 

vzdelávania, ktorí v súlade s § 63 ods. 8 zákona č. 245/20089 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov k prihláške na štúdium v študijnom odbore, 

v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, 

pripojil aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania vydané podľa osobitného predpisu konkrétnym zamestnávateľom, 

s ktorým má škola uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní od septembra 2023. Toto 

potvrdenie vydáva zamestnávateľ len ním vybranému uchádzačovi. 

4. V súlade s § 65 ods. 3 zákona č. 245/20089 Z.z. jednotné kritéria na úspešné vykonanie 

skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre termíny prijímacieho konania určí 

riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude 

pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.  

5. Zoznam uchádzačov zverejní riaditeľ školy na výveske školy a na webovej stránke 

www.ssnizna.sk podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19.5. 2023. Riaditeľ strednej 

odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom alebo 

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

duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov. Zoznam obsahuje poradie 

uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu 

bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu 

skúšku úspešne alebo neúspešne.  

6. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude 

oznámený v rozhodnutí o prijatí.  

7. Každý účastník prijímacieho konania je povinný do 24.5. 2023 do 23:59 hod. doručiť na 

školu potvrdenie o nastúpení, alebo nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade potvrdenia 

o nastúpení ostatné  rozhodnutia o prijatí na  odbory  vzdelávania, ktoré boli  uvedené  

prihláške,  strácajú platnosť. Po tomto termíne a v prípade potvrdenia o nenastúpení stráca 

rozhodnutie o prijatí platnosť. 

8. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva u riaditeľa SŠ v Nižnej, Hattalova 471, 027 43. O odvolaní rozhoduje 

Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu v Žiline. 

9. V súlade s § 66 ods. 6,  riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na 

nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto 

rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna.  Prijímacia skúška sa bude konať 20.6. 2023. 

10. V súlade s § 66 ods. 8, uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na 

prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín 

najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi 

uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade 

rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

11.V súlade s § 67, ods. 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 

http://www.ssnizna.sk/


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

v systéme duálneho vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov. 

 

Kritéria boli prerokované pedagogickou radou a schválené riaditeľom školy dňa 27.1. 2022. 

Platia pre 1. a 2. kolo prijímacích skúšok . 

 

 

                                                                                                  Ing. Peter Smolár 

                                                                                              riaditeľ Spojenej školy 

V Nižnej dňa 27.1.2022                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


