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Kritériá pre prijímacie konanie do 1.ročníka 

pre školský rok 2022/2023 
 

Všeobecné informácie 

 
Riaditeľ školy v zmysle zákonov č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  

č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa  

26.januára 2022 určuje nasledovné kritériá pre prijímacie konanie: 

 

1. Prijímacieho konania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorého zákonný zástupca do 20. 

marca 2022 podá prihlášku riaditeľovi strednej školy elektronicky (overenú 

riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém) alebo v listinnej podobe 

(potvrdenú riaditeľom základnej školy).  

EDUID  SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, 011 62 Žilina -     100009260 
 

Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu sú: 

a) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel študovať učebný odbor 3661 H 

murár, 
b) správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie  

nie staršia ako dva roky (predkladá len uchádzač so ŠVVP),  

c) kópie diplomov z predmetových olympiád (nepovinná príloha). 

 

       2.  Prijímacie skúšky sa uskutočnia v týchto termínoch: 

1.termín –   2. mája 2022 (pondelok) o 08:30 hod. 

2.termín –   9. mája 2022 (pondelok) o 08:30 hod. 

 

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o ďalšom 

termíne prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno 

prijať do tried 1. ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2022 na 

webovej stránke školy.  

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v utorok 21. júna 2022. 

 

3. Pozvánku na písomné prijímacie skúšky odošle riaditeľ školy uchádzačovi 

najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. 

 

4. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie 

vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený odbor vzdelávania.  

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) pripojí 

k prihláške na vzdelávanie v súlade s § 63 ods. 6 správu z diagnostického vyšetrenia 

vykonanú zariadením poradenstva a prevencie  nie staršiu ako dva roky. V prípade 

nedoručenia správy o začlenení do skupiny žiakov so ŠVVP, bude žiak konať písomnú 

skúšku spolu s ostatnými uchádzačmi.  
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Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo so ŠVVP bude mať pracovný čas 

predĺžený o 15 minút. 

 

5. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje 

potrebný počet miest pre uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných 

dôvodov nemohli zúčastniť a boli zákonným zástupcom riadne ospravedlnení 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.  Týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej 

školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. augusta 2022. 

 

 

Podmienky prijatia do študijných odborov 

 
V šk. roku 2022/2023 prijímame tieto počty žiakov do študijných odborov: 

 

 

kód odboru 

 

názov odboru 

stupeň 

vzdelania 

počet 

žiakov 

 

3656 K 
 

operátor stavebnej výroby 

 

ISCED 3A 
 

12 

 

2447 K 
 

mechanik hasičskej techniky 

 

ISCED 3A 
 

19 

 

3918 M 
 

technické lýceum 

 

ISCED 3A 
 

8 

 

3965 M 
 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

ISCED 3A 
 

14 

 

3693 K 
 

technik energetických zariadení budov 

 

ISCED 3A 
 

31 

 

3341 K 
 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

 

ISCED 3A 
 

10 

 

3349 K 
 

technik drevostavieb 

 

ISCED 3A 
 

16 

 
Uchádzač môže získať v celkovom hodnotení maximálne 80 bodov (v súlade s bodmi               

1-2 bodového systému). 

 

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky 

 
Bez prijímacej skúšky môže byť prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol 

úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.  

Uchádzač bude o možnosti prijatia bez vykonania písomnej prijímacej skúšky informovaný 

najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok. 

Uchádzačovi bude priznaný maximálny počet bodov (40 bodov) za písomné prijímacie 

skúšky a pridelené ďalšie body podľa nižšie uvedeného bodového systému. Po sčítaní bodov 

bude uchádzač zaradený do výsledného poradia. 
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Podmienky prijatia s prijímacou skúškou 
 

Pri hodnotení  výsledkov prijímacej skúšky bude uplatnený uvedený bodový systém: 

 
1. Uchádzači vykonajú prijímacie skúšky písomnou formou zo slovenského jazyka 

a literatúry a  z matematiky, pričom úlohy sú vypracované v rozsahu učiva podľa 

vzdelávacích štandardov ŠVP pre ZŠ.  

Písomná skúška z každého predmetu bude trvať 35 minút.  

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením alebo so ŠVVP budú mať pracovný čas 

v každom predmete 50 minút. 

 

Bodové hodnotenie:  slovenský jazyk a literatúra  max. 20 bodov 

   matematika     max. 20 bodov 

 

Pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok musí žiak získať v každom predmete 30%  

z celkového počtu bodov, t. j. minimálne 6 bodov. 

 

2. Za prospech v prvom polroku 9.ročníka a druhom polroku 8.ročníka základnej školy 

v predmetoch  SJL, ANJ, MAT a FYZ môžu uchádzači získať nasledovné bodové 

hodnotenie.    

známka 1 5 bodov 

    známka 2 4 body 

    známka 3 3 body 

    známka 4 1 bod 

 

V prípade, že uchádzač má na prihláške za daný predmet  v danom roku alebo 

polroku uvedené „absolvoval“, stredná škola nahradí toto hodnotenie 

hodnotením z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol uchádzač hodnotený 

známkou a pridelí mu príslušný počet bodov. 

 

3. Za každé umiestnenie  uchádzača na 1.-5.mieste v riešení predmetových  olympiád zo 

SLJ, ANJ, MAT, FYZ, technickej olympiády alebo Pythagoriády počas štúdia na 

2.stupni ZŠ: 

v celoslovenskom kole 3 body 

v krajskom kole   2 body 

v okresnom kole  1 bod 

 

Výsledky uchádzačov v Testovaní 9 nebudú zahrnuté do celkového hodnotenia 

v prijímacom  konaní. 

 

O celkovom poradí uchádzača v prijímacom konaní rozhodne súčet všetkých získaných 

bodov. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov o poradí uchádzačov rozhodnú nasledovné 

kritériá: 

 

a) v zmysle § 67 ods. 3  školského zákona (č. 245/2008 Z. z)  riaditeľ strednej školy 

prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 
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b) vyšší súčet bodov z písomných prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky, 

c) vyšší súčet bodov za známky v predmetoch  SJL, ANJ, MAT a FYZ v 9.ročníku, 

d) vyšší súčet bodov za známky v predmetoch  SJL, ANJ, MAT a FYZ v 8.ročníku. 

 

 

Podmienky prijatia do učebných odborov bez prijímacej skúšky 
 

V šk. roku 2022/2023 prijímame tieto počty žiakov do 3-ročných učebných odborov: 

 
 

kód odboru 

 

názov odboru 

stupeň 

vzdelania 

počet 

žiakov 

 

3661 H 

 

murár 

 

ISCED 3C 

 

12 

 

3678 H 

 

inštalatér 

 

ISCED 3C 

 

14 

 

Pri hodnotení výsledkov bude uplatnený uvedený bodový systém: 

 

1. Prospech uchádzača za prvý polrok 9.ročníka a druhý polrok 8.ročníka základnej 

školy z predmetov SJL, ANJ, MAT a FYZ. 

 

Bodové hodnotenie:  známka 1 5 bodov 

    známka 2 4 body 

    známka 3 3 body 

    známka 4 1 bod 

 

V prípade, že uchádzač má na prihláške za daný predmet  v danom roku alebo 

polroku uvedené „absolvoval“, stredná škola nahradí toto hodnotenie 

hodnotením z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol uchádzač hodnotený 

známkou a pridelí mu príslušný počet bodov. 

 

O celkovom poradí uchádzača v prijímacom konaní rozhodne súčet všetkých získaných 

bodov. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov o poradí uchádzačov rozhodnú nasledovné 

kritériá: 

 

a) v zmysle § 67 ods. 3  školského zákona (č. 245/2008 Z. z)  riaditeľ strednej školy 

prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 

b) vyšší súčet bodov za známky v predmetoch  SJL, ANJ, MAT a FYZ v 9.ročníku, 

c) vyšší súčet bodov za známky v predmetoch  SJL, ANJ, MAT a FYZ v 8.ročníku, 
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V šk. roku 2022/2023 prijímame uvedený počet žiakov do 2-ročného učebného odboru: 

 

 

kód odboru 

 

názov odboru 

stupeň 

vzdelania 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

 

3686 F 

 

stavebná výroba 

 

ISCED 2C 

 

1 

 

12 

 

Pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov sa bude postupovať podľa nasledovných kritérií: 

 

a) v zmysle § 67 ods. 3  školského zákona (č. 245/2008 Z. z)  riaditeľ strednej školy 

prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 

b) dosiahnutý priemer za prvý polrok 8. ročníka základnej školy,  

c) dosiahnutý priemer za druhý polrok 7. ročníka základnej školy, 

 

V prípade, že uchádzač má na prihláške za daný predmet  v danom roku alebo 

polroku uvedené „absolvoval“, stredná škola nahradí toto hodnotenie 

hodnotením z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol uchádzač hodnotený 

známkou a pridelí mu príslušný počet bodov. 

 

V prípade nižšieho záujmu uchádzačov ako je stanovený počet žiakov pre prijatie, určí sa 

poradie podľa dosiahnutého priemeru aj z nižšieho ročníka základnej školy. 

 

 
Spoločné ustanovenia pre študijné aj učebné odbory 

Riaditeľ strednej školy:                                                                                                                                 

- po konaní oboch termínov a vyhodnotení odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí na 

štúdium, prípadne oznámenie o neprijatí na štúdium v školskom roku 2022/2023.                                                                                                                                                          

- dňa 18. mája 2022 zverejnení na webovej stránke školy zoznam s poradím uchádzačov 

podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Zákonný zástupca:                                                                                                                                          

 

- do 23. mája 2022 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné 

rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.                                  

Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium na všetky 

stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý a nechce na týchto školách nastúpiť na štúdium.  

 

Spôsoby potvrdenia o nastúpení/nenastúpení  na strednú školu: 

- poštovou prepravou najneskôr 23. mája 2022,  

- prostredníctvom emailovej komunikácie, riadne podpísané a naskenované potvrdenie 

o nastúpení/nenastúpení na štúdium musí byť emailom odoslané do 23. mája 2022  

- osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych 

podaní (v tomto prípade oprávnený zamestnanec strednej školy potvrdí zákonnému 

zástupcovi prevzatie potvrdenia). 
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Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi 

podľa výsledkov prijímacieho konania za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá 

v zákonnej lehote  odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 
 

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či 

sa na škole budú konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest. Toto 

rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2022. 

 

 

 

V Žiline dňa 25.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Josef Ilčík, PhD., v. r. 

                riaditeľ SOŠS 

 


