
Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 

organizačná zložka: Škola umeleckého priemyslu 

Kritériá 

prijatia na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania pre školský rok 2023/2024 

EDUID – Spojená škola Nižná – 100017462 

EDUID – Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu – 100008742 

 

Kritériá prijímania žiakov do 1.ročníka 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 v znení neskorších predpisov a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ 

k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023. 

1. termín: 4.5., 5.5., 6.5. 2023  

2. termín: 11.5., 12.5., 13.5. 2023  

 

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 – do 20.3.2023. 

 

V školskom roku 2023/2024 otvárame 1 triedu 1.ročníka, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania s týmto počtom žiakov: 

Študijný odbor:                                                                                    počet tried /  počet žiakov                                                                            
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Prijímacie konanie v študijnom odbore     8604 M grafický dizajn  

                                                                           

1. Uchádzač musí úspešne ukončiť 9.ročník ZŠ. 

 

2. Musí vyhovieť kritériám talentovej skúšky, na ktorej musí získať minimálne 50 

bodov, aby úspešne vykonal talentovú skúšku. Talentová skúška sa skladá z 5 častí: 

a) Kreslenie zátišia                                                         max. 24 bodov 

b) Navrhovanie propagačného materiálu – plagátu        max. 20 bodov 

c) Priestorové práce z papiera                                         max. 44 bodov 

Na základe uvedených činností sa overujú kresliarske schopnosti, manuálne zručnosti, 

tvorivosť a estetické cítenie uchádzača. 

d) Hodnotenie domácich prác uchádzačov:                      0 – 2 body 

e) Hodnotenie umiestnenia uchádzačov na súťažiach: 

Umiestnenie na okresnej súťaži na 1. – 3.mieste              2 body 

Umiestnenie na krajskej súťaži na 1. – 3.mieste               3 body  

Umiestnenie na celoslovenskej súťaži na 1. – 5.mieste    4 body                              



Umiestnenie na medzinárodnej súťaži na 1. – 5.mieste    5 bodov                              

Uchádzač môže za súťaže získať maximálne 12 bodov. Príslušná úroveň súťaže sa boduje 

len jedenkrát. 

 

3. Súčasťou hodnotenia prijímacieho konania je bodové hodnotenie prospechu 

a správania sa uchádzača na ZŠ (1.polrok 9.ročníka). Prospech a správanie bude 

hodnotené takto: 

    

Hodnotenie prospechu zo ZŠ:                                      Hodnotenie správania zo ZŠ:      

      1,00 – 2,00        40 bodov                                             4.stupeň            - 30 bodov 

      2,01 – 2,50        30 bodov                                             3.stupeň            - 20 bodov 

      2,51 – 3,00        20 bodov                                             2.stupeň            - 10 bodov 

      3,01 – 3,50        10 bodov                          

      nad 3,50              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 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 

 

4. Uchádzač vyhovie kritériám prijímacieho konania vtedy, ak celkovo získa minimálne 

60 bodov, maximálny počet bodov je 142. 

 

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

V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 

a) vyšší počet bodov z talentovej skúšky 

b) lepší priemerný prospech za 1.polrok 9.ročníka ZŠ 

c) lepší priemerný prospech za 2.polrok 8.ročníka ZŠ   

 

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. 



 

Podmienky prijatia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

Vzhľadom na typ a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka sa odporúča v jednotlivých 

prípadoch modifikovať podmienky prijímacej skúšky po technickej a časovej stránke tak, aby 

bolo žiakovi umožnené preukázať reálnu úroveň vedomostí a zručností. Cieľom je 

zabezpečiť, aby žiak so zdravotným znevýhodnením nebol v porovnaní so svojimi rovesníkmi 

diskriminovaný.  

V prihláške uchádzača so ŠVVP na štúdium na strednej škole je potrebné vyplniť na prihláške 

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. 

Školský špeciálny pedagóg odporučí po konzultácii s CŠPP úpravu prijímacej skúšky. 

Na študijný odbor grafický dizajn neodporúčame prijať študenta s vývinovými poruchami 

učenia - Dyspinxia ( porucha kreslenia ). 

 

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

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

4. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorí 

bude oznámený v rozhodnutí o prijatí.  

5. Každý účastník prijímacieho konania je povinný do 23.5. 2022 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. 

6. 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 Nižná, Hattalova 471, 027 43 Nižná. O odvolaní 

rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu v Žiline. 

7. 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. 

8. 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 

http://www.ssnizna.sk/


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. 

 

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

2022. Platia pre 1. a 2. kolo prijímacích skúšok. 

 

                     

 

 

V Nižnej dňa 27.01.2022                                                                Ing. Peter Smolár 

                                                                                                            riaditeľ školy    

 

 

 

 


