
S t r e d n á  o d b o r n á  šk o l a  Jána Antonína Baťu 

Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske 
 
 

K r i t é r i á 
pre prijatie uchádzačov o štúdium 

v Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske 

v školskom roku 2021/2022 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2021/2022 sa  bude  riadiť  

ustanoveniami § 62  ̶  68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske  

v súlade  s § 65, ods. 2 školského zákona u r č u j e   pre školský rok 2021/2022 nasledovné 

kritériá  pre  prijatie uchádzačov o štúdium do prvého ročníka študijných odborov strednej 

odbornej  školy: 

 

I. Schválené počty prijímaných uchádzačov o štúdium 

v školskom roku 2021/2022 
 

 Trenčiansky samosprávny kraj, zriaďovateľ školy, určil pre prijímacie konanie 

v školskom roku 2021/2022 maximálne počty žiakov: 

 

štvorročné študijné odbory 

2381 M strojárstvo                                   10 žiakov 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 10 žiakov 

2679 K mechanik – mechatronik                                                 10 žiakov 

3968 M logistika                                                                          13 žiakov 

6317 M obchodná akadémia                                                         10 žiakov 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Minimálny počet žiakov v triede je 17, maximálny31.  

 

II. Termíny prijímacieho konania 

 
     V súlade s ustanoveniami § 66 ods. 6 a 7 školského zákona sú termíny konania prijímacích 

skúšok nasledovné: 

 

Prvý termín: 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021 

 

Druhý termín: 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 

2021 
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III. Prijímanie uchádzačov v prijímacom konaní 

 do študijných odborov na štvorročné štúdium 

 
a)  Uchádzači o štúdium v štvorročných študijných odboroch budú prijatí na základe počtu 

bodov získaných za dosiahnuté výsledky na ZŠ a za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry a matematiky. 

- 6. a 7. ročník – koncoročné hodnotenie 

 

b) O poradí uchádzačov vo výsledkovej listine rozhodne súčet celkového počtu získaných 

bodov za: 

- vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky, kde môže uchádzač získať maximálne 60 bodov (v každom 

predmete maximálne 30 bodov). Prijímacie skúšky pritom vykoná úspešne, ak 

v každom z nich získa minimálne 3 body; 

 

 

- študijné výsledky zo ZŠ, kde môže uchádzač získať maximálne 50 bodov. 

Počet bodov sa vypočíta z priemerného prospechu žiaka na konci 6. a 7. ročníka 

podľa nasledovnej tabuľky. Do priemeru známok sa započítavajú predmety 

slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, matematika, dejepis, zemepis 

(geografia), prírodopis (biológia), fyzika a chémia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Za dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach v 6. a 7. ročníku ZŠ 

môže uchádzač získať prémiové body za: 
 

1.– 3. miesto v okresnom  kole matematickej olympiády alebo Pytagoriády...........3 body, 

1.– 3. miesto v okresnom  kole olympiády v cudzom jazyku...................................3 body, 

1.– 3. miesto v literárnych súťažiach - v okresnom kole..........................................3 body,                 

- v krajskom alebo celoslovenskom kole..................................................................5 bodov. 

 

 Hodnotia sa nasledovné literárne súťaže: Literárne Topoľčany, Európa v škole, 

Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Beniakove Chynorany, Štúrov a Dubčekov 

Uhrovec, Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko.   

 

Hodnotí sa len najvyššie kolo súťaže. Umiestnenie v súťažiach uchádzač doloží 

originálom diplomu alebo overenou kópiou o dosiahnutom výsledku, potvrdenú riaditeľom 

školy, ktorú priloží k prihláške na štúdium.  

 

 

Priemerný prospech žiaka Počet získaných bodov 

                1,00   -  1,25 50 

1,26   -   1,50 45 

1,51   -   1,75 40 

1,76   -   2,00 35 

2,01   -   2,25 30 

2,26   -   2,50 25 

2,51   -   2,75 20 

2,76   -   3,00 15 

3,01   -   3,25 10 

3,26   -   3,50 5 

                3,51  a viac 0 
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IV. Rozhodovanie o prijatí na štúdium 

 
1. Podľa zostavenej výsledkovej listiny v prijímacom konaní budú v každom študijnom 

odbore prijatí uchádzači o štúdium na základe zverejneného poradia až do 

schváleného počtu prijímaných žiakov s podmienkou, že sa v príslušnom študijnom 

odbore zapíšu na štúdium. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý 

na štúdium v strednej škole, bude neplatné. 

 

2. Pri rovnosti počtu bodov bude poradie prijímaných uchádzačov o štúdium 

posudzované podľa týchto pomocných kritérií: 

a) uprednostnení  budú   uchádzači  so  zmenenou   pracovnou  schopnosťou  (ZPS),  

b) lepší výsledok na prijímacích skúškach z profilových predmetov, 

c) uchádzači nemajú zníženú známku zo správania v žiadnom hodnotenom období na ZŠ, 

d) uchádzači dosiahli nižší súčet známok zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a  

cudzieho jazyka v prvom polroku 8. ročníka ZŠ. 

 

 

 

V.Všeobecné ustanovenia 

 
1. Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude 

požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálne 

začlenenie v bežnej triede strednej školy, priloží k prihláškovým materiálom žiaka 

nasledovné doklady : 

a) písomnú žiadosť o individuálne začlenenie žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej 

školy pre školský rok 2021/2022, 

b) individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol 

vzdelávaný na ZŠ, 

c) aktuálnu správu o psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium. 

 

2. Na základe predložených písomných dokladov posúdi odborná komisia Strednej odbornej 

školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske predpoklady žiaka na štúdium 

vo zvolenom študijnom odbore a svoje vyjadrenia predloží riaditeľovi školy pred vydaním 

rozhodnutia o prijatí na štúdium. 

 

3. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa do vyššie 

uvedených študijných odborov vykonajú prijímacie skúšky podľa uvedených kritérií 

v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého 

ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2021. 

 

4. Prijatie uchádzača na štúdium v  študijných odboroch štvorročného štúdia strednej 

odbornej školy je podmienené úspešným ukončením  9. ročníka základnej školy! 
 

5. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi 

školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny, riaditeľ školy umožní 

konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy 

rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru. 

 

6. Ak sa na štúdium hlási cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka. 

7. Podmienka prijatia na štúdium je tiež, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 
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Dodatok  ku kritériám pre duálne vzdelávanie 

 

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
 

Uchádzač do študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje 

v systéme duálneho vzdelávania, priloží  k prihláške vyhlásenie, že chce študovať v duálnom 

systéme vzdelávania. 

 

 

Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je 

žiakom inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom odbore a splnil 

podmienky prijímacieho konania. 

 
 

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 

dňa 23. 2. 2021. 

 

 

 

Partizánske  24. 02. 2021                                                 Ing. Katarína Hartmannová 

 riaditeľka školy 

 


