
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu,  Námestie SNP 5,  

Partizánske 

N á m e s t i e   S N P  5,  958 01  P a r t i z á n s k e 
 

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

v  Strednej odbornej škole J. A. Baťu   

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

 

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

riadiť ustanoveniami § 62 - 71 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 J.A. Baťu v Partizánskom v súlade s § 69, ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje pre školský rok 2021/2022 

nasledovné kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka študijných a učebných 

odborov  nadstavbového štúdia: 

 

 

I. Schválené počty prijímaných uchádzačov o štúdium 

v školskom roku 2021/2022 
 

        Po dohode so zriaďovateľom školy riaditeľka školy určila pre prijímacie konanie v 

školskom roku 2021/2022 do prvého ročníka v Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske:   

 

I. jednu triedu nadstavbového štúdia dennou/externou formou v nasledovnom členení 

dvojročných študijných odborov:  

6421 L         spoločné stravovanie 

2414 L 01    strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

2675 L 03    elektrotechnika – elektronické zariadenia 

 

II. jednu triedu dvojročného učebného odboru externou diaľkovou formou 

v nasledovnom členení: 

2683 H 12  elektromechanik – automatizačná technika 

2487 H 02 autoopravár – elektrikár 

2962 H pekár 

6445 H kuchár 

6444 H čašník, servírka 

3274 H obuvník 

III. jednu triedu trojročného pomaturitného študijného odboru: 

2381 Q strojárstvo 

IV. dve triedy dvojročného pomaturitného študijného odboru externou formou: 

7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

 



              

 

  

      

        

 

V súlade s platnou školskou legislatívou je do triedy možné prijať 8 – 31 uchádzačov o 

štúdium.  

 

 

II. Prijímanie uchádzačov v prijímacom konaní 
 

 
          Uchádzači o dvojročné  štúdium v študijných odboroch nadstavbového štúdia 6421 L 

spoločné stravovanie, 2414 L 01 strojárstvo -výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov 

a zariadení, 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia – absolventi trojročných 

učebných odborov SOŠ budú prijatí do schváleného počtu prijímaných žiakov na základe 

poradia vo výsledkovej listine. 

 

 O poradí uchádzačov o dvojročné štúdium v študijných odboroch nadstavbového štúdia 

vo výsledkovej listine rozhodne súčet celkového počtu získaných bodov za: 

 

a) vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, kde 

môže získať maximálne 50 bodov (v každom predmete maximálne 25 bodov). 

Prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov pritom vykoná úspešne, ak v každom z nich 

získa minimálne 5 bodov. 

 

     b) dosiahnuté študijné výsledky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk 
–  

          na konci 1. ročníka a v prvom polroku 2. ročníka príslušného trojročného učebného 

odboru  

           

                          

        

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ak sa do ponúkaných študijných odborov nadstavbového štúdia prihlási menej ako 31 

uchádzačov, v súlade s § 69 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

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 



zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa prijímacie 

skúšky konať nebudú. 

 

Kritérium prijatia na pomaturitné vyššie odborné štúdium 2381 Q strojárstvo je 

hodnotenie (známka) z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk. Uchádzači budú 

zoradení do poradia na základe nižšieho súčtu známok zo slovenského jazyka a literatúry 

a cudzieho jazyka na konci roka v predposlednom a v 1. polroku v poslednom roku štúdia 

v príslušnej strednej škole. 

 

Kritérium prijatia na externé štúdium diaľkové v učebných odboroch je hodnotenie 

(známka) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk v posledných 2 rokoch štúdia.  

 

 
Kritérium prijatia na pomaturitné vyššie odborné štúdium 7649 N učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo 

Uchádzači budú prijímaní na základe overovania špeciálnych hudobných, výtvarných, 

jazykových a pohybových schopností a zručností alebo nadania (talentová skúška). Overovanie 

sa bude konať podľa aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR buď 

prezenčne (v prípade otvorených stredných škôl), alebo dištančne (ak budú stredné školy 

zatvorené). O konkrétnej forme budú uchádzači včas informovaní. 

 

Forma skúšky: 

overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentová skúška) z jazykovej, hudobnej, 

výtvarnej a telesnej výchovy.  

Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach je 80 bodov:  

• jazyková výchova  - max. 20 bodov 

• hudobná výchova  - max. 20 bodov 

• výtvarná výchova  - max. 20 bodov 

• telesná výchova  - max. 20 bodov 

___________________________________________________________________________ 

 - max. 80 bodov 
 

Rozsah skúšky 

- podľa učebných osnov jednotlivých predmetov základnej školy.  

Aby žiak vyhovel prijímacím skúškam, musí splniť nasledovné podmienky: 

1. Bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne skúšobná komisia jazykovej 

výchovy). Na štúdium nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý má nekorigovateľné poruchy 

reči. Odporúčame odborné logopedické vyšetrenie pred skúškou. (Potvrdenie 

od logopéda nie je povinné.) 

2. Zdravotná skupina 1, prípadne 2. Žiak absolvuje telesnú výchovu v plnom rozsahu, 

absolvovanie kurzov v plnom rozsahu je povinnou súčasťou štúdia. 

3. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie pedagóga 

žiak nemôže mať vážne poruchy učenia sa a správania. 

4. Žiak musí mať funkčné všetky články prstov (predpoklad pre hru na hudobnom 

nástroji). 

5. Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je získať minimálne 40 z 80 

bodov, pričom uchádzač musí získať minimálne po 10 bodov aspoň z troch zložiek 

výchovy (HUV, VYV, JV, TEV).  



6. Podmienkou prijatia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 

ukončené maturitnou skúškou. 

 

Za neúspešné vykonanie prijímacej skúšky sa pokladá, ak žiak získal celkový počet bodov nižší 

ako 40 bodov. 

Pri rovnosti bodov pri určení poradia rozhoduje vyšší počet bodov z výchov v poradí: jazyková 

výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, lepší priemer na maturitnom vysvedčení, počet 

bodov získaných z TEV pri talentových skúškach. 

 
Požiadavky na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky) 

na školský rok 2021/2022 

 

PREZENČNÉ OVEROVANIE 

Požiadavky na jazykovú výchovu: 

 zarecitovať vopred pripravený text v rozsahu 2  ̶  3 minút z literatúry pre deti a mládež 

- výrazný prednes poézie alebo prózy (s rekvizitami alebo bez nich) 

Hodnotí sa: 

 výber textu, 

 bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne komisia pre talentové skúšky), 

 využitie zvukových výrazových prostriedkov, 

 využitie mimojazykových prostriedkov, 

 precítenie textu. 

 

Požiadavky na hudobnú výchovu: 

 zaspievať dve piesne podľa vlastného výberu, odporúčajú sa detské a ľudové piesne, 

 preverenie hudobného sluchu, zmyslu pre rytmus, rytmické cítenie (sluchové, intonačné 

a rytmické úlohy), 

 ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou. 

Hodnotí sa: 

 spev piesne – čistota spevu, frázovanie, dýchanie, tvorenie tónu, výraz prednesenej 

piesne, 

 zmysel pre rytmus, rytmické cítenie. 

 

Požiadavky na výtvarnú výchovu: 

 zhotoviť ilustráciu na A3 – vytvoriť ilustráciu k rozprávke, ktorú určí komisia 

pre talentové skúšky 

Hodnotí sa: 

 originalita, tvorivosť, fantázia, schopnosť kompozičného riešenia, farebné riešenie,  

 využitie výtvarnej techniky – tempera, akvarel, kombinovaná technika. 

 

Uchádzač si so sebou prinesie: 

 dva výkresy A3, 

 potrebné pomôcky podľa toho, akú výtvarnú techniku na talentových skúškach použije 

(napr. tempera, akvarel, tuš, nádobku na vodu, štetce, handričky, ceruzka, guma, paleta 

či nádoba na miešanie farieb). 

 

Požiadavky na telesnú výchovu: 



1. Pohybové schopnosti 

 zacvičiť rytmicko-pohybovú zostavu na hudbu podľa vlastného výberu v časovom 

limite 1 – 2 minúty 

Hodnotí sa: 

 využitie gymnastických prvkov v zostave (kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet bokom), 

 využitie rôznych krokových variácií, koordinácia pohybu, estetická úroveň pohybu, 

 vyjadrenie hudby pohybom. 

2. Skok do diaľky z miesta 

3. Športové hry (uchádzač si vyberie jednu z možností) 

 basketbal – vedenie lopty (dribling), dvojtakt zakončený streľbou, streľba z miesta, 

 volejbal – podanie zhora, obojručné odbíjanie lopty zhora, obojručné odbíjanie lopty 

zdola.  

 

Uchádzač si so sebou prinesie: 

 športové oblečenie (tričko, legíny alebo tepláky, športovú obuv do telocvične), 

 vlastné CD alebo USB kľúč s hudbou. 

 

DIŠTANČNÉ OVEROVANIE 

bude prebiehať na základe hodnotenia zaslaných  videonahrávok a jednej výtvarnej práce 

 

Požiadavky na jazykovú výchovu: 

 videonahrávka prednesu spamäti (poézia alebo próza, max. 3 minúty) 

Hodnotí sa: 

 výber textu, 

 bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne skúšobná komisia jazykovej 

výchovy), 

 využitie zvukových výrazových prostriedkov, 

 precítenie textu. 

 

Požiadavky na hudobnú výchovu: 

 vo videonahrávke uchádzač zaspieva 2 ľudové piesne, vždy po jednej slohe, podľa 

vlastného výberu, 

 ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou. 

Hodnotí sa: 

 spev piesní – čistota spevu, rytmické cítenie, frázovanie, dýchanie, tvorenie tónu, výraz 

prednesenej piesne 

 

Požiadavky na výtvarnú výchovu: 

 uchádzač vytvorí 1 výtvarnú prácu – ilustráciu k rozprávke /bude zverejnená/ vo formáte 

A4. Túto zašle poštou na adresu školy. 

Hodnotí sa: 

 originalita, tvorivosť, fantázia, schopnosť kompozičného riešenia, farebné riešenie,  

 využitie výtvarnej techniky – tempera, akvarel, kombinovaná technika. 

 

Požiadavky na telesnú výchovu: 

Pohybové schopnosti 



 videonahrávka rytmicko-pohybovej zostavy na hudbu podľa vlastného výberu v 

časovom limite 1 – 2 minúty 

Hodnotí sa: 

 využitie gymnastických prvkov v zostave (kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet bokom), 

 využitie rôznych krokových variácií, koordinácia pohybu, estetická úroveň pohybu, 

 vyjadrenie hudby pohybom. 

 

 

Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľke strednej školy do 31. mája 2021 (1. kolo). 

 Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, môžu podať prihlášku do 31. júla 

2021 (2. kolo). 

 Riaditeľka pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 10 dní pred termínom 

konania skúšok. 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

 21. júna 2021 – 1. kolo 

 26. augusta 2021 – 2. kolo (2. kolo je určené výhradne pre uchádzačov, ktorí neboli 

prijatí na vysokú školu. Je nutné doložiť fotokópiou rozhodnutia o neprijatí na VŠ) 

 

III. Rozhodovanie o prijatí na štúdium 

 
1. Podľa zostavenej výsledkovej listiny bude v prijímacom konaní pre školský rok 

2021/2022 v každom študijnom odbore prijatých toľko uchádzačov, koľko je 

uvedených v článku I.  

 

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

podľa týchto pomocných kritérií: 

 

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

b) lepší výsledok v prijímacom konaní,   

c) uchádzači nemali zníženú známku zo správania v žiadnom hodnotenom období štúdia 

v SOŠ, resp. im nebolo uložené výchovné opatrenie vyššieho stupňa – podmienečné 

vylúčenie zo štúdia,  

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

jazyka na konci roka v predposlednom a v 1. polroku v poslednom roku štúdia, 

e) uchádzači sa aktívne zapájali do vedomostných a zručnostných súťaží počas štúdia. 

 

 

 

IV. Všeobecné ustanovenia 

 
1. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí budú požadovať v prvom 

ročníku nadstavbového štúdia individuálne začlenenie do bežnej triedy strednej školy, 

priložia k prihláškovým materiálom nasledovné doklady:  

 

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

školy pre školský rok 2021/2022, 



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

vzdelávaný v SOŠ, 

 aktuálnu správu o psychologickom a  špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium.   

 

2. Na základe predložených písomných dokladov posúdi odborná komisia SOŠ J. A. Baťu 

Partizánske predpoklady žiaka na štúdium vo zvolenom študijnom alebo v učebnom odbore. 

Riaditeľka školy vydá následne príslušné rozhodnutie. 

 

3. Prijatie uchádzača do študijných odborov v nadstavbovom štúdiu je podmienené 

úspešným ukončením štúdia v príbuznom trojročnom učebnom odbore Strednej 

odbornej školy J. A. Baťu. 

Prijatie uchádzača do učebných odborov v nadstavbovom štúdiu je podmienené 

úspešným ukončením štúdia v učebnom alebo študijnom odbore. 

 

  

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 

 


