
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 študijnom odbore, ktorý vyžaduje overenie 

špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

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 a rozhodnutím ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania 

na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. 

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 študijných odborovstrednejodbornej  

školy: 

 

Schválenépočty prijímaných uchádzačov o štúdium 

v školskom roku 2020/2021 

 

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

roku 2020/2021maximálny počet žiakovv študijnom odbore umeleckého zamerania: 

 

8244 M modelárstvoa navrhovanie obuvi a módnych doplnkov 7 žiakov 

 

 

Termín odovzdania prihlášok na štúdium: najneskôr 13. máj 2020 

 

Prihlášky je moţné podať: 



 2 

 cez informačný systém základnej školy- napr. Edupage, 

 odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na: spojskolape@spspart.sk 

 poštou na adresu školy: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu , Námestie SNP 5, 958 

01 Partizánske 

Na prihláške sa nevyţaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ţiaka.  

 

 

 

Podmienky prijatia uchádzačov v prijímacom konaní 

do študijných odborov na štvorročné štúdium 

 

Uchádzači o štúdium budú prijímaní na základe výsledkov vysvedčení v 8. ročníku (2. 

polrok), 9. ročník (1. polrok), výsledkov v predmetových olympiádach a športových 

súťaţiach.  

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie za 8. ročník a z polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy, okrem 

známky 5 - nedostatočný nasledovne: 

 

1.1. Povinné predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5.  4 − 𝑥 .  4 − 𝑥  , 𝑘𝑑𝑒𝑥𝑗𝑒𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

Maximálny počet bodov za povinné predmety:..............................................   180 bodov 

1.2. Profilové predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3.  4 − 𝑥 .  4 − 𝑥  , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 Dejepis 

Maximálny počet bodov za profilové predmety:.............................................   54 bodov 

       1.3 Doplnkové predmety: 
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Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa                 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2.  4 − 𝑥 .  4 − 𝑥  , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 Anglický jazyk 

Maximálny počet bodov za doplnkové predmety:............................................   36 bodov 

 

2. Prospech 

Ak ţiak dosiahol v 6., 7. a 8. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za kaţdý školský rok.  

Maximálny počet bodov za prospech:...............................................................   15 bodov 

 

3.  Ďalšie kritériá 

3.1 Bodovanie výsledkov predmetových olympiád a súťaží  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa ţiak umiestnil na 

1. mieste aţ 5. mieste v okresnom a krajskom kole v 8. ročníku alebo v 9. ročníku 

v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, matematiky a Pytagoriáde, ostatných 

prírodovedných predmetov: 

 

1. - 5. miesto v okresnom kole - 3 body  

1. - 5. miesto v krajskom kole - 5 bodov  

- berie sa najvyššie umiestnenie iba jedenkrát. 

Maximálny počet bodov za predmetové olympiády a súťaţe:............................... 15 bodov 

 

3.2 Športové súťaže  

Do úvahy sa berú umiestnenia v športových súťaţiach v posledných dvoch školských 

rokoch.  

1. - 3. miesto v okresnom kole - 1 body  

1. - 3. miesto vo vyššom kole - 3 bodov  

- berie sa najvyššie umiestnenie iba jedenkrát. 

Maximálny počet bodov za športové súťaţe:.........................................................6 bodov 

3.3  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

1. -  3. miesto – 10 bodov. 
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Maximálny počet bodov za celonárodné a medzinárodné umiestnenia:................   20 bodov 

 

3.4  Vlastné kritérium 

Overenie umeleckého talentu dištančnou formou: 

Ţiak vypracuje jednotlivé zadania dištančnou formou. Vypracované zadania spolu 

s portfóliom vlastných prác zákonný zástupca ţiaka doručí osobne alebo poštou na adresu 

Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske 

v termíne do 13.5.2020 

 

Zadanie 1: 

Vecná štúdia (perspektívne zobrazenie predmetov - zátišie) ........................ max. 25 

bodov 

Zadanie 2: 

Figurálna kompozícia (maľba – postavy v pohybe) ........................................max. 25 

bodov 

Zadanie 3: 

Plastická štúdia (priestorový objekt z papiera)  ............................................. max. 20 

bodov 

 

Prezentácia vlastných prác:.....................................................................   max. 10 bodov 

 

 

Maximálny počet bodov v prijímacom konaní....................................................406  bodov 

 

 

Rozhodovanie o prijatí na štúdium 

 
Podľa    zostavenej   výsledkovej   listiny v  prijímacom   konaní budú vštudijnom odbore 

prijatí uchádzači o štúdium na základe zverejneného poradia, aţ do schváleného počtu 

prijímaných ţiakov s podmienkou, ţe sa v príslušnom študijnom odbore zapíšu na štúdium.Ak 

sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole bude 

neplatné. 
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V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 

prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

 
Zákonný zástupca uchádzača do 4.júna 2020 doručí škole potvrdenie o nastúpení ţiaka na 

štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení ţiaka na štúdium. Toto záväzné potvrdenie sa doručí: 

a) poštou na adresu školy 

b) cez informačný systém základnej školy (napr. Edupage),  

c) odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na: 

spojskolape@spspart.sk 

Súčasťou potvrdenia o nastúpení ţiaka na našu školu je aj návratka so záväzným uvedením 

študijného odboru, ktorú bude chcieť uchádzač od 1.9. 2020 navštevovať a taktieţ, ktorý 

cudzí jazyk si vyberie ako prvý - maturitný (anglický alebo nemecký) a druhý (nemecký alebo 

ruský). 

 

 

Všeobecné ustanovenia 
 

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

poţadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálne 

začlenenie v beţnej triede strednej školy, priloţí k prihláškovým materiálom ţiaka 

nasledovné doklady: 

 

a) písomnú ţiadosť o individuálne začlenenie ţiaka so ŠVVP v beţnej 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. 



 6 

2. Na základe predloţených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia Strednej 

odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske predpoklady ţiaka na 

štúdium vo zvolenom študijnom a svoje vyjadrenia predloţí riaditeľovi školy pred 

vydaním rozhodnutia o prijatí na štúdium. 

 

3. Na základe predloţených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia Strednej 

odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske predpoklady ţiaka na 

štúdium vo zvolenom študijnom a svoje vyjadrenia predloţí riaditeľovi školy pred 

vydaním rozhodnutia o prijatí na štúdium. 

 

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

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

 

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

 

6. Podmienka prijatia na štúdium je tieţ, ţe uchádzač nie je ţiakom inej strednej školy. 

 

 

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. 

3. Riaditeľ školy  do 15. júna 2020 oznámi moţnosť vydať rozhodnutie o prijatí 

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 

konania, ktorí podali odvolanie.  

4. Riaditeľ školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na 

webe školy 

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 

atarina.hartmannova@spspart.sk 

mailto:atarina.hartmannova@spspart.sk
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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 

 

 

 

 


