
 

 

              Ž  I  L  I  N  S  K  Ý                      STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 

                 samosprávny kraj   Jelšavská 404,  
                           z r iaďovate ľ                     026  01   Do lný  Kub ín  -  Kňaž ia               

 

 

KRITÉRIÁ pre školský systém vzdelávania  

 
na prijímanie žiakov základných škôl na štúdium do prvých ročníkov Strednej odbornej 

školy polytechnickej, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia v školskom roku 2021/2022, 

v zmysle zákonov č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako i v znení § 65 

odst.3 a 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako i zákona  č.61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

I. Základné ustanovenia 

 

Žiaci  základných škôl budú prijímaní do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej Dolný Kubín-

Kňažia s nasledovnými počtami žiakov a tried 1. ročníkov pre školský rok 2021/2022 , ktoré 

určil Žilinský samosprávny kraj  nasledovne :  

 

Študijné odbory 

 

 

Kód 

odboru 
Odbor 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

počet 

žiakov 

DSV 

Z toho 

počet 

žiakov  

ŠSV 

Duálne vzdelávanie pre 

firmu 

2411 K 
Mechanik 

nastavovač 
1,00 21 13 8 

 Miba - 6 + YanFeng -1 + 

Klauke - 2 + Mahle - 3 + 

Kajo metal - 1 

2413 K 
Mechanik strojov 

a zariadení  

1,00 

 

18 

/8+10/ 

8 0 
Miba 3 + OFZ 2 + Mahle 

3 

2426 K 
Programátor 

OaZSaZ 
1 9 Kajo metal - 1 

2697 K 
Mechanik 

elektrotechnik  

1,00 

18 
/8 ME + 

10 MM/ 

5 3 OFZ - 5 

2679 K 
Mechanik 

mechatronik 
6 4 Miba - 5 + Kajo metal - 1 

2697 K 
Mechanik  

elektrotechnik PC 
1,00 

17 

ME PC 
0 17 - 

Spolu  4,00 74 33 41 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné odbory  

 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

počet 

žiakov  

DSV 

Z toho 

počet 

žiakov  

ŠSV 

Duálne vzdelávanie pre 

firmu 

2423 H Nástrojár 

1,00 
18 

/10 + 8/ 

10 - 
Miba - 5 + YangFeng - 1 + 

Kajometal - 2 + Klauke - 2 

2683 H 11 
Elektromechanik 

- silnopr. technika 
- 8 -- 

2487 H 01 
Autoopravár - 

mechanik 
1,00 17 3 14 Arriva - 3 

Spolu  2,00 35 13 22 13 

 

 

      Spolu                                                               6,00    109  DSV  46                     46 

 

Vysvetlivky - DSV - duálny systém vzdelávania 

  ŠSV - školský systém vzdelávania 

 

II. Kritériá prijímacieho konania 

 

 

 

- ŠTUDIJNÉ ODBORY 

 

Na štvorročné študijné  odbory končiace výučným listom a vysvedčením o maturitnej 

skúške , ktorých úspešným absolvovaním žiak získava úplné stredné odborné  vzdelanie 

(viď § 16 odst.4 , písmena d) zákona č.245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní) v znení 

neskorších predpisov budú uchádzači prijatí za nasledujúcich podmienok:  

 

 

V zmysle § 62, § 65 - § 68 zákona č. 245/2008 o výchove  a vzdelávaní (školského zákona) a 

v znení neskorších predpisov, predpoklady prijatia na štúdium v štvorročných študijných 

odboroch končiacich maturitnou skúškou a výučným listom sú: 

 

 

1. Uchádzači budú prijatí na základe poradia uvedeného vo výsledkovej listine prijímacieho 

konania. Výsledok a poradie sa určí na základe súčtu bodov získaných za: 

 

A. Výsledky štúdia na ZŠ ..........................................................................  0 - 20 bodov  

B. Olympiády a súťaže ..............................................................................  0 - 10 bodov 

            C. Výsledky prijímacích skúšok zo SJL..................................................... 0 - 25 bodov  

D. Výsledky prijímacích skúšok z MAT....................................................  0 - 25 bodov 

Spolu maximum .......................................................................................... 80 bodov 

 

Aby bol žiak úspešný v prijímacom konaní, musí dosiahnuť minimálne 10 bodov, 

pričom musí uspieť v oboch testoch z profilových predmetov. 

Podmienkou prijatia do študijného odboru  je aj to,  aby uchádzač úspešne ukončil  

9. ročník základnej školy (prospel). 

 

 

Bodované časti: 



 

A.  Výsledky štúdia na ZŠ  

Hodnotí sa dosiahnutý priemer z  koncoročného vysvedčenia zo 6. - 8. ročníka a 

polročného vysvedčenia z 9. ročníka. Bodové hodnotenie za výsledky štúdia v ZŠ 

vychádza z nasledujúcej tabuľky, v ktorej je uvedený prepočet priemerného 

prospechu za 6. - 9. ročník ZŠ.  

V prípade, že žiak má  predmet hodnotený  slovne  „absolvoval“, do úvahy sa mu 

bude brať priemerný prospech z daného predmetu zo všetkých koncoročných 

vysvedčení za 6. - 8. ročník a polročného vysvedčenia za 9.ročník , kde je žiak 

hodnotený známkou.  

 

 

 

Priemerný prospech 
Počet bodov 

od do 

1,00 1,50 20 

1,51 1,60 19 

1,61 1,70 18 

1,71 1,80 17 

1,81 1,90 16 

1,91 2,00 15 

2,01 2,10 14 

2,11 2,20 13 

2,21 2,30 12 

2,31 2,40 11 

2,41 2,50 10 

2,51 2,60 9 

2,61 2,70 8 

2,71 2,80 7 

2,81 2,90 6 

2,91 3,00 5 

3,01 3,10 4 

3,11 3,20 3 

3,21 3,30 2 

3,31 3,50 1 

nad 3,51  0 

 

 

 

B. Olympiády a súťaže 

 

Hodnotí sa úspešná účasť  na   predmetových olympiádach alebo v súťaži, ktorá súvisí 

s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa  uchádza, čo uchádzač preukáže  originálom dokladu 

(alebo overenou kópiou dokladu) najneskôr pred začiatkom konania prijímacích skúšok 

na sekretariáte riaditeľa školy. Za splnenie tohto kritéria uchádzač  získa  

- za 1-3. miesto  v celoslovenskom kole – 10 bodov, 

- za 1-3. miesto  v krajskom kole – 6 bodov, 

- za 1-3. miesto  v okresnom kole – 4 body, 

            pričom mu môže byť zarátané za toto kritérium maximálne 10 bodov. 

 

C. - D. Výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky  

 



Body sú pridelené za dosiahnuté výsledky z prijímacích testov z profilových predmetov a 

to:   

- slovenský jazyk (pravopisné cvičenie – diktát, riešenie gramatických a literárnych 

úloh) , trvanie:  45 min……………… maximálne 25 bodov  

- matematika test v rozsahu učiva 5.-9. ročníka ZŠ , trvanie 45 min.  

.................................................................................maximálne 25 bodov 

Žiak neuspeje, ak získa z ktoréhokoľvek  testu menej ako 5 bodov. 

 

 

            Pomocné kritériá: 

 

Pokiaľ by viac uchádzačov dosiahlo rovnaký počet bodov, rozhodne sa medzi nimi na základe 

pomocných kritérií, a to v poradí:  

1. prednostne bude prijatý uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý pripojí k 

prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti  žiaka študovať 

zvolený odbor výchovy a vzdelávania,  

2. dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu matematika (priemerná známka sa určí 

z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 

9.ročník  základnej školy). 

3. dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu slovenský jazyk (priemerná známka sa 

určí z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 

9.ročník  základnej školy). 

4. dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu fyzika (priemerná známka sa určí 

z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 

9.ročník  základnej školy). 

5. dosiahne lepšiu známku zo správania  za 1. polrok 9. ročníka základnej školy.  

 

 

- UČEBNÉ ODBORY 

 

Na trojročné učebné odbory končiace výučným listom, ktorých úspešným absolvovaním 

žiak získava  stredné odborné vzdelanie (viď § 16 odst.4 , písmena b) zákona č.245/2008 Z.z. 

o výchove  a vzdelávaní) v znení neskorších predpisov budú uchádzači prijatí: 

 

 bez prijímacích pohovorov 

podmienkou prijatia do trojročného učebného odboru končiaceho výučným listom   

je,  aby úspešne ukončil 9. ročník základnej školy (prospel). 

 

 

 

 

 

 

 Pomocné kritériá:  

 

6. V prípade, že sa o prijatie do takéhoto odboru prihlási vyšší počet uchádzačov, ako je 

možné prijať,  bude uprednostnený uchádzač s  lepším študijným priemerom. Hodnotí sa 

dosiahnutý priemer z  koncoročného vysvedčenia zo  6.-8. ročníka a polročného 

vysvedčenia z 9. ročníka.   V prípade, že žiak má  predmet hodnotený  slovne  

„absolvoval“, do úvahy sa mu bude brať priemerný prospech z daného predmetu zo 

všetkých koncoročných vysvedčení za 6. - 8. ročník a polročného vysvedčenia za 

9.ročník  základnej školy), kde je žiak hodnotený známkou.  

 



Pokiaľ by viac uchádzačov dosiahlo rovnaký výsledok pri posudzovaní  študijného priemeru, 

rozhodne sa medzi nimi na základe ďalších pomocných kritérií, a to v poradí:  

  prednostne bude  prijatý uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý pripojí k 

prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka  študovať 

zvolený odbor výchovy a vzdelávania   

7. dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu matematika (priemerná známka sa určí 

z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 

9.ročník  základnej školy). 

8.  dosiahne lepšiu priemernú známku z predmetu fyzika (priemerná známka sa určí 

z koncoročných známok z vysvedčenia za 6.-8. ročník a polročného vysvedčenia za 

9.ročník  základnej školy). 

 dosiahne lepšiu známku zo správania  za 1. polrok 9.ročníka základnej školy. 

 

 

Termíny prijímacích skúšok:  

 

1. termín     03.- 04.05. 2021 o 8.00 hod. 

     2.    termín    10.-11.05. 2021 o 8.00 hod. 

    Ďalší termín na nenaplnený počet miest:    22.06. 2021 o 8.00 hod.  

(škola však najskôr  zverejní do 6.6.2021, či v prípade nenaplnenia počtu žiakov bude konať 

prijímacie skúšky v ďalšom termíne). 

 

 

   Miesto konania  : hlavná budova školy 

 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Tieto kritériá sú platné v prípade, že škola bude môcť konať prezenčne prijímacie skúšky 

z oboch predmetov. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie si škola vyhradzuje 

právo na zmenu kritérií prijímacieho konania.  

 

2. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke 

školy www.sospknazia.sk do troch pracovných dní odo dňa 2. termínu prvého kola  

konania prijímacej skúšky. 

3. V súlade s § 67, odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho 

konania prijíma samostatne uchádzačov, ktorí budú prijatí na štúdium v študijnom 

alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje 

v systéme duálneho vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov.  

4. Riaditeľ školy pri rozhodovaní prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium          
vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania  súlade s §67, ods.2 zákona č. 

245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Uchádzači o prijatie do 1. ročníka štúdia so zdravotným znevýhodnením môžu 

vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania špeciálneho pedagóga zo 

špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so 

správou od špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu 

podania prihlášky na štúdium. 
5. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov odošle riaditeľstvo školy do 3 

pracovných dní od konania 2. termínu prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov sa 

uskutoční v termíne určenom riaditeľkou školy, ktorý bude oznámený v rozhodnutí o 

prijatí. Ak sa uchádzač nezapíše v určenom termíne alebo zruší zápis vyzdvihnutím 

http://www.sospknazia.sk/


zápisného lístka, rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu 

uchádzačovi v poradí.  

6. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia  

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky SOŠ polytechnickej, Jelšavská 404, Dolný 

Kubín- Kňažia.  O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu 

v Žiline. 

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

riadnych termínoch, určí riaditeľka strednej školy náhradný termín najneskôr v  

poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo 

zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky. (v zmysle zákona č. 245/2008, § 66 odst.9). 

8. Kritériá prijímania do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej  Dolný Kubín – Kňažia boli 

prerokované v pedagogickej rade školy dňa 25.01.2021. Pedagogická rada súhlasila 

s týmito kritériami prijímania žiakov do prvých ročníkov SOŠ polytechnickej Dolný 

Kubín – Kňažia v školskom roku 2021/2022. 

 

V Dolnom Kubíne 25.01.2021                                               

                                                                                                       Ing. Adriana Bellová 

                                                                                                         riaditeľka školy v.r. 


