
S t r e d n á  o d b o r n ášk o la  Jána Antonína Baťu 

Námestie SNP 5,  958 01Partizánske 
 
 

K r i t é r i á 
pre prijatieuchádzačov o štúdium 

v Strednej odbornej škole J. A. BaťuPartizánske 

v školskom roku 2020/2021 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2020/2021 sa  bude  riadiť  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova 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.  

 

RiaditeľStrednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske  v súlade  

s § 65, ods. 2školského zákonau r č u j e   pre školský rok 2020/2021nasledovné kritériá  

pre  prijatie uchádzačov o štúdium do prvého ročníka učebných odborovstrednejodbornej  

školy: 

 

I. Schválenépočty prijímaných uchádzačov o štúdium 

v učebných odboroch v školskom roku 2020/2021 
 

Trenčiansky samosprávny kraj, zriaďovateľ školy, určil pre prijímacie konanie v školskom 

roku 2020/2021maximálne počty žiakov: 

 

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

trojročné učebné odbory 
 

2683 H 12   elektromechanik – automatizačná technika 12 žiakov 

2487 H 02 autoopravár– elektrikár 10 žiakov 

6444 H  čašník, servírka   7 žiakov 

6445 H  kuchár 10 žiakov 

 

dvojročné učebné odbory 
 

3282 F    výroba obuvi 10 žiakov 

3283 F    výroba koženej galantérie 10žiakov 

 
 

Minimálny počet žiakov v triede je 17.  

 

 

II. Prijímanie uchádzačov v prijímacom konaní 

do učebných odborov trojročného a dvojročného štúdia 

 
1. Uchádzači o štúdium do učebných odborov trojročného štúdiabudú prijatí bez 

prijímacích skúšok do výšky vyššie uvedeného schváleného počtu prijímaných 

žiakov  na základe poradia vo výsledkovej listine, ktorá bude  zostavená na základe 

súčtu bodov za: 
a) študijné výsledky zo ZŠ, kde môže uchádzač získať maximálne 50 bodov. Počet 

bodov sa vypočíta z priemerného prospechu žiaka na konci 8. ročníka a  prvého 
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polroka  9.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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 1.– 3. miesto v  okresnom alebo krajskom kole  predmetovej olympiády,prípadne  

v inej vedomostnej súťaži, kde môže získať 5 prémiových bodov. 

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.  

 

 

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania 

môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy 

v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne. 

 

 

III. Rozhodovanie o prijatí na štúdium 

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

učebnomodbore prijatí uchádzači o štúdium na základe zverejneného  poradia až 

doschváleného počtu prijímaných žiakov s  podmienkou, že sa v príslušnom 

učebnomodbore zapíšu na štúdium. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým 

bol prijatý na štúdium v strednej škole bude neplatné. 
 

Na základe výsledkov prijímacieho konania budú samostatne prijatí: 

 uchádzači na štúdium v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie 

poskytuje  v systéme duálneho vzdelávania, 

 ostatní uchádzači. 

 

2. Pri rovnosti počtu bodov bude poradie prijímaných uchádzačov 

o štúdiumposudzované podľa týchto pomocných kritérií: 
 

 uprednostnení budú uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS) a   

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým odborná 

komisia odporučí individuálne začlenenie v bežnej triede strednej školy, 

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

 dosiahli nižší súčet známok zo slovenského jazyka a literatúry,  matematiky a 

cudzieho jazyka na konci prvého polroka 9. ročníka ZŠ. 

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.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 2020/2021, 

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 alebo učebnom odbore a svoje vyjadrenia predloží riaditeľovi školy 

pred vydaním rozhodnutia o prijatí na štúdium. 

 

3. Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným ukončením   9. ročníka 

základnej školy ! 
 

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

5. Podmienka prijatia na štúdium je tiež, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 

 

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 zákonovv znení neskorších 

predpisov.  

 

Uchádzačovi o systém duálneho vzdelávania potvrdenie vydá zamestnávateľ (pre 2683 H 12 

elektromechanik – automatizačná technika), ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a  

SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

 

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 (preukáže 

potvrdením na prihláške) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

 

1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy do 29. mája 

2020. 

2. Riaditeľ školy doručí najneskôr do 29. mája 2020 uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

poštou na adresu uchádzača. 
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3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4.júna 2020 doručí strednej 

škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení/nenastúpení 

žiaka na štúdium 

4. Riaditeľ školy  do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 

konania, ktorí podali odvolanie.  

5. Uchádzač prijatý na SOŠ Jána Antonína Baťu Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske doplní 

všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške, najneskôr do 31. augusta 2020.  

 

Informácie: 

 0908 632 646, 038/7479112 Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy 

katarina.hartmannova@spspart.sk 

sekretariát riaditeľa školy: 038/7479111 spojskolape@spspart.sk 

 

  

Kritériá podliehajú schváleniu TSK. 

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 05. 05. 2020 

 

 

 

 

Partizánske  05.05.2020 

  

 

 

 

 Ing. Katarína Hartmannová 

 riaditeľka školy 
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