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Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia v študijnom odbore  

9245 M ochrana osôb a majetku pre školský rok 2021/2022 

 

Riaditeľka strednej odbornej školy (ďalej len riaditeľka školy) organizuje prijímacie konanie 

v zmysle § 64, 65, 66 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon).  

 

A. Uchádzač  alebo jeho zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, 

ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021 pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008 (talentové skúšky). 

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021. 

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu 

do 16. 04. 2021. 

 

B. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa týka všetkých žiakov 

bez rozdielu. 

 

C. Počty žiakov, ktorých možno prijať na štúdium v príslušnom školskom roku: 

Pre školský rok 2021/2022 je možné prijať 60 žiakov do I. ročníka (§ 65, ods. 1, pís. a) 

zák. 245/2008). 

 

D. Riaditeľka školy určuje termíny prijímacích skúšok na školu takto: 
 

 1. riadny termín  05. 05. 2021 

 2. riadny termín  06. 05. 2021 

 Náhradný termín 12. 05. 2021 

 



Na základe prihlášky zaslanej na školu bude každý uchádzač/zákonný zástupca  písomne 

informovaný o termíne prijímacieho konania uchádzača. Súčasne bude informovaný o 

časovom harmonograme skúšok a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača 

(organizačné pokyny). Konkrétny termín bude oznámený uchádzačom najneskôr  

5 dní pred konaním prijímacích skúšok. 

Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť 

na riadnych termínoch.  

 

 

E. Kritéria pre prijatie 

Základným predpokladom je úspešné ukončenie  9. ročníka základnej školy. 

Súčasťou prijímacieho konania je: 

 

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. V individuálnych prípadoch, ak bude mať uchádzač z niektorého 

z uvedených predmetov  v prihláške iba slovné  hodnotenie (z dôvodu pandémie), bude 

zohľadnený prospech v danom predmete z nižšieho ročníka. 

Dva povinné predmety pre všetky študijné odbory 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

- Slovenský jazyk a literatúra  
- 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. 

študijný odbor 9245 M  ochrana osôb a majetku 

- prvý profilový predmet:  Biológia 



- druhý profilový predmet:  Anglický jazyk       

 

              Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
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- prvý doplnkový predmet: Fyzika  
- druhý doplnkový predmet: Chémia 
- tretí doplnkový predmet:  Geografia 
- štvrtý doplnkový predmet: Dejepis 

 

2. Správanie 

Prednostne budú prijatí žiaci, ktorí boli hodnotení zo správania „veľmi dobré“. Za každú 

zníženú známku zo správania na „uspokojivé“ sa odpočíta 20 bodov. 

 

3. Zdravotné požiadavky na uchádzača 

Pre štúdium v študijnom odbore ochrana osôb a majetku je dôležitým a základným 

predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a dostatočná psychická 

odolnosť. Uchádzači musia byť zdravotne spôsobilí, ich zdravotný stav posudzuje lekár 

a potvrdzuje  na prihláške k štúdiu. Na základe náročnej prípravy a špecifického 

odborného výcviku počas štúdia sú nevhodné akékoľvek poruchy pohybového 

ústrojenstva znemožňujúce fyzickú námahu, sklony k reumatizmu, alergiám kože a 

dýchacích ciest, dlhodobé alebo záchvatové ochorenia. 

 

4. Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky) 

v zmysle § 66 zákona č. 245/2008. Talentové skúšky pozostávajú z testovania 

predpokladov ku štúdiu a overenia všeobecných pohybových schopností. (viď 

príloha).  

Obsahová stránka testov sa nezverejňuje! 

 

4.1 Testovanie predpokladov ku štúdiu  obsahujú tri časti (max 60 bodov): 

 Pozornostný test 

 Vedomostný  test 



 Test logického myslenia        

4.2 Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium na  

strednej odbornej škole obsahuje nasledovné testy (max 100 bodov) 

 Sed – ľah za 1 minútu 

 Skok do diaľky z miesta 

 Výdrž v zhybe na hrazde 

 Člnkový beh 4 x 10 m 

 Vytrvalostný člnkový beh “Beep test” 

F. Hodnotenie a celkový počet získatných bodov: 

Poradie sa určí ako súčet bodov 1,2 a 4 z bodu E (Kritéria pre prijatie) 

G. Rozhodovanie o prijatí: 

1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch 

častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa zostaví 

podľa celkového počtu získaných bodov. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať vyšší 

počet bodov z časti: 

a) testovania predpokladov ku štúdiu, 

b) všeobecných pohybových schopností, 

c) prospechu zo základnej školy. 

2. Riaditeľka školy zverejní výsledné poradie uchádzačov v určených termínoch v 

zmysle zákona na internetovej stránke školy www.spops.edupage.sk. Prijatí budú všetci 

tí uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky a umiestnili sa v poradí na mieste 

nad čiarou určujúcou maximálny počet prijatých uchádzačov. 

3. Výsledky prijímacej skúšky budú uchádzačom oznámené aj písomne. Riaditeľka 

školy rozhodne a odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí. 

4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a 

spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. 

http://www.spops.edupage.sk/


5. Pri zápise zákonný zástupca predloží zápisný lístok (vydáva ZŠ). Uchádzač môže byť 

zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného 

príslušnou základnou školou,  

Zápis žiakov do I. ročníka sa uskutoční v máji 2021 na sekretariáte školy.  

 

 

 

 

 Schválené pedagogickou radou dňa  13. 01. 2021 

Schválené  radou školy  dňa  04. 02. 2021      

 

      

         Ing. Katarína Kubišová 
     riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


