
 

Podmienky prijímacieho konania  na Strednú odbornú školu dopravy a 

služieb, Jesenského 1, Nové Zámky na školský rok  2020/2021 

 

Pri prijímaní žiakov na štúdium na Strednú odbornú školu dopravy a služieb, 

Jesenského 1, Nové Zámky postupuje riaditeľka  školy v súlade so zákonom NR SR č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákonom č.61/2015 Z. 

z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákonom 

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

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z. z. o stredných 

školách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č.251/2018 Z. z. o sústave 

odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti  odborom vzdelávania v znení 

neskorších predpisov ako i podľa Organizačných pokynov k prijímacím skúškam na stredné 

školy v Nitrianskom kraji.  

 

Na školský rok 2020/2021 je stanovený plán výkonov  nasledovne: 

 

 3 triedy v študijných odboroch  

      

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy    17 žiakov                              

6446 K kozmetik 10 žiakov   

3447 K  grafik digitálnych médií                      9 žiakov 

2495 K autotronik (experimentálny odbor)  18 žiakov/ z toho 8 žiakov v systéme 

                                                                                             duálneho vzdelávania                                                              

                                                                                                                             

                                                 3 triedy v učebných  odboroch 

  

6456 H kaderník                                  18  žiakov 

2487 H 01 autoopravár – mechanik         14 žiakov/ z toho 7 žiakov v systéme 

                                                                                       duálneho vzdelávania  

2487 H 02 autoopravár – elektrikár         5  žiakov/ z toho 2 žiakov v systéme 

                                                                                       duálneho vzdelávania                                                                                         

2964 H cukrár                                            5 žiakov 

6445 H kuchár                                           5 žiakov 

6444 H čašník, servírka                            5 žiakov 

   

Podmienky prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade dňa 11. 03. 2020 

a v Rade školy dňa 19.03.2020.  

V súlade s vyššie citovanými predpismi   

                                                                u r č u j e m 

kritériá pre  prijatie uchádzačov 

 

 do    1. ročníka    v školskom    roku    2020/2021   nasledovne: 

 



A. Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete 

(slovenský jazyk a literatúra, matematika ) samostatne  úspešnosť najmenej 90% bez ohľadu 

na ďalšie kritériá - je prijatý bez prijímacej skúšky. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie 

o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky  7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok 

t.j. najneskôr 4.mája 2020.  

 

B.  Študijné odbory  

3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy           

6446 K kozmetik     

2495 K autotronik (experimentálny odbor)          

3447 K  grafik digitálnych médií 

 

Podmienky prijatia: 

 Všetci žiaci vykonajú prijímacie skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka 

a literatúry písomnou formou – okrem žiakov prijatých bez prijímacej skúšky. 

Písomná skúška obsahuje úlohy a príklady v rozsahu učiva základnej školy. Na 

vypracovanie písomnej skúšky má uchádzač 60 minút na slovenský jazyk a literatúru 

a 60 minút na matematiku. 

 Zdravotný stav žiaka nesmie odporovať požiadavkám daného odboru. V prípade 

zmenenej pracovnej schopnosti je potrebné doložiť odporúčanie posudkovej komisie 

spolu s prihláškou.  

 Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zašle spolu s prihláškou 

na štúdium aj kópiu poslednej správy diagnostického vyšetrenia odborníka z centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva. Zákonný zástupca uchádzača spolu 

      s prihláškou môže podať riaditeľke školy žiadosť o úpravu prijímacej      

      skúšky. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa posudzuje    

      ako ostatní žiaci ( nie je uprednostnený v prijímacom konaní ). 

 Žiak splnil kritériá pre úspešné vykonanie prijímacích skúšok. 

 

Kritériá pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky: 

 

  Poradie žiakov sa stanovuje podľa počtu dosiahnutých bodov na prijímacej skúške 

 z oboch predmetov, bodov získaných za študijný priemer v 1. polroku 9. ročníka  

 posudzovaného školského roka a bodov získaných za celoslovenské testovanie žiakov  

 9. ročníka v roku 2020. 

 Žiak na prijímacej skúške môže získať maximálne 50 bodov z matematiky 

a maximálne  50 bodov zo slovenského jazyka a literatúry.  

 Minimálny počet bodov, ktorý žiak musí získať  zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky  je 20% z celkového počtu bodov v uvedených predmetoch. 

 Prihlásený žiak nesmie  mať za uvedený ročník a polrok známku nedostatočný  

z predmetov prijímacej skúšky ( slovenský jazyk a literatúra a matematika). Ak má 

žiak v posudzovanom ročníku a polroku dva cudzie jazyky , berie sa do úvahy lepšia 

známka. Posudzuje sa len anglický a nemecký jazyk. 

 

 



Bodovanie priemerného prospechu za 1. polrok  9. ročníka ZŠ:  

 

1,00 – 1,50 ........................................... 100 bodov  

1,51 – 2,00 ...........................................   80 bodov  

2,01 – 2,50 ...........................................   60 bodov  

2,51 – 3,00 ...........................................   40 bodov  

3,01 – 3,50 ...........................................   20 bodov  

 3,51 – a viac ...........................................   0 bodov 

 

Do priemeru známok sa započítavajú  nasledovné predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, chémia, fyzika, dejepis, biológia, 

geografia. Ak má žiak v posudzovanom ročníku a polroku dva cudzie jazyky, berie sa do 

úvahy lepšia známka. Posudzuje sa len anglický a nemecký jazyk. 

 

Bodovanie výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v roku 2020: 

 

Slovenský jazyk a literatúra   Matematika 

 100 – 90 % .............. 50 bodov  100 – 90 % ................ 50 bodov 

89 – 70 % ................ 40 bodov  89 – 70 % .................. 40 bodov 

69 – 50 % ................ 30 bodov  69 – 50 % .................. 30 bodov 

49 – 30 % ................ 20 bodov                     49 – 30 % ................  20 bodov 

29 – 10 % ................ 10 bodov                     29 – 10 % ................  10 bodov 

 9  –   0 %    .............   0 bodov     9 –   0 % ..................  0 bodov 

 

 Za zníženú známku zo správania sa v posudzovanom ročníku a polroku ZŠ odpočíta: 

- znížená známka zo správania na 2. stupeň - 5 bodov,  

- znížená známka zo správania na 3. stupeň - 10 bodov, 

- znížená známka zo správania na 4. stupeň - 15 bodov. 

 Žiak na prijímacej skúške môže získať maximálne 300 bodov. 

 Pri rovnakom počte bodov v poradí sa uplatnia nasledovné pomocné kritériá v 

uvedenom poradí: 

 

1. žiak má lepšie celkové hodnotenie na prijímacej skúške zo slovenského jazyka,  

2. žiak má lepšie celkové hodnotenie na prijímacej skúške z matematiky,  

3. žiak dosiahol lepšie celkové hodnotenie v T9 2020 zo slovenského jazyka v 9. 

ročníku, 

4. žiak dosiahol lepšie celkové hodnotenie v T9 2020  z matematiky v 9. ročníku, 

5. priemer známok na vysvedčení v 8. ročníku ZŠ na konci školského roka, 

6. znížená pracovná schopnosť uchádzača, ak nie je v rozpore so zdravotnými 

požiadavkami pre daný odbor, 

 

Do priemeru známok z 8. ročníka sa započítavajú  nasledovné predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, chémia, fyzika, dejepis, biológia, 

geografia. Ak má žiak v posudzovanom ročníku a polroku dva cudzie jazyky, berie sa do 

úvahy lepšia známka. Posudzuje sa len anglický a nemecký jazyk. 

 



Ostatné podmienky prijatia: 

 

 Do prvého ročníka príslušného vzdelávacieho programu úplného stredného odborného 

vzdelávania bude prijatý uchádzač, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania a ku 

dňu nástupu sa preukáže dokladom získania nižšieho stredného vzdelania podľa § 16 

ods. 3 písm. b) školského zákona, t.j. vysvedčením z deviateho ročníka s doložkou.  

 Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej 

strednej školy.  

 V prípade nedostatočného počtu prihlásených žiakov do jednotlivých študijných  

odborov sa trieda nezriadi, žiaci sa môžu uchádzať o štúdium v inom odbore. 

 V prípade, že sa žiak nezapíše na štúdium do určeného termínu, rozhodnutie o prijatí 

je neplatné. Škola ponúkne  uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v  poradí  podľa  

kritérií prijímacieho konania. 

 

C. Učebné odbory:  

2487 H 01 autoopravár mechanik 

2487 H 02 autoopravár elektrikár  

6456 H     kaderník 

2964 H     cukrár                                                                     

6445 H     kuchár     

6444 H     čašník, servírka                             

    

 Do uvedených učebných odborov  budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok  na 

základe dosiahnutých vyučovacích výsledkov  v  9. ročníku v 1. polroku – podľa 

priemeru.  

 Do priemeru známok sa započítavajú  nasledovné predmety: 

      slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, chémia, fyzika, dejepis,    

      biológia, geografia. Ak má žiak v posudzovanom ročníku a polroku dva cudzie 

      jazyky, berie sa do úvahy lepšia známka. Posudzuje sa len anglický a nemecký jazyk. 

 Zdravotný stav žiaka nesmie odporovať požiadavkám daného učebného odboru. 

V prípade zmenenej pracovnej schopnosti je potrebné doložiť odporúčanie 

posudkovej komisie spolu s prihláškou.  

 Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zašle spolu s prihláškou 

na štúdium aj kópiu poslednej správy diagnostického vyšetrenia odborníka z centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sa posudzuje ako ostatní žiaci ( nie je uprednostnený 

v prijímacom konaní ).            

 V prípade nedostatočného počtu prihlásených žiakov do jednotlivých učebných  

odborov sa trieda nezriadi, žiaci sa môžu uchádzať o štúdium v inom odbore. 

 V prípade, že sa žiak nezapíše na štúdium, rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným. 

Škola ponúkne  uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v  poradí  podľa  kritérií 

prijímacieho konania. 

 Do prvého ročníka príslušného vzdelávacieho programu  stredného odborného 

vzdelávania bude prijatý uchádzač, ktorý sa ku dňu nástupu  preukáže dokladom 

získania nižšieho stredného vzdelania podľa §16 ods. 3 písm. b) školského zákona, t.j. 



vysvedčením z deviateho ročníka s doložkou.  

 Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej 

strednej školy.  

 

Pri  rovnakom priemere známok v poradovníku sa uplatnia nasledovné pomocné kritériá 

v uvedenom poradí: 

1. žiak dosiahol lepšie celkové hodnotenie v T9 2020 zo slovenského jazyka v  

9. ročníku, 

2. žiak dosiahol lepšie celkové hodnotenie v T9 2020 z matematiky v 9. ročníku, 

3. priemer známok na vysvedčení v 8. ročníku ZŠ na konci školského roka, 

4. znížená pracovná schopnosť uchádzača, ak nie je v rozpore so zdravotnými 

požiadavkami pre daný odbor. 

 

Do priemeru známok sa započítavajú  nasledovné predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, chémia, fyzika, dejepis, biológia, 

geografia. Ak má žiak v posudzovanom ročníku a polroku dva cudzie jazyky, berie sa do 

úvahy lepšia známka. Posudzuje sa len anglický a nemecký jazyk. 

 

D. Záverečné ustanovenia  

 

1. Prijímacie skúšky sa konajú v termínoch: 11. máj 2020 a 14. máj 2020 (I. kolo),  

18. jún 2019 (II. kolo). 

2. Do prijímacieho konania je uchádzač zaradený na základe podania prihlášky, 

potvrdenej základnou školou a dorastovým lekárom. Uchádzač alebo zákonný 

zástupca žiaka odovzdá prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej 

školy do 8.apríla 2020. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na štúdium na 

strednú školu do 20. apríla 2020. Ak žiak nebol prijatý na štúdium na strednú školu  

v I. kole, zákonný zástupca žiaka môže podať prihlášku na štúdium na strednú školu 

na II. kolo do 15. júna 2020, ak sa na škole budú konať prijímacie skúšky v II. kole. 

3. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na 

posúdenie študijných predpokladov a zdravotnej spôsobilosti uchádzačov  riaditeľka 

školy zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. O prijatí uchádzača 

rozhodne riaditeľka školy na základe výsledkov predložených prijímacou komisiou.   

4. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy ako aj na 

webovej stránke školy po 2.termíne do troch pracovných dní odo dňa druhého termínu 

konania prijímacích skúšok  konania t.j. do 19. mája 2020 (vrátane). V súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov budú na zverejnenom zozname o výsledkoch prijímacieho konania uvedené 

číselné kódy pridelené uchádzačom.  

5. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov po prijímacom konaní bude odoslané 

do 19. mája 2020 (vrátane). 

6. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľkou školy, ktorý  

bude oznámený v rozhodnutí o prijatí formou pozvánky. V prípade, že sa žiak  

nezapíše na štúdium, rozhodnutie o prijatí je neplatné. Škola ponúkne  miesto  

ďalšiemu uchádzačovi v  poradí  podľa  podmienok kritérií prijímacieho konania. 



7. Tieto kritériá platia pre I. aj II. kolo prijímacieho konania na školský rok 2020/2021. 

  

 

                                                                                      

                                                                                     Ing. Jana Marenčáková  

                                                                                                                        riaditeľka  školy 

        

                                                                               

Vyjadrenie predsedníčky Rady školy pri Strednej odbornej školy dopravy a služieb, 

Jesenského 1, Nové Zámky: 

Súhlasím s predloženými kritériami. 

 

 

 

V Nových Zámkoch dňa  19.03.2020 

                                                                                                                  Mgr. Hana Červená 

predsedníčka  Rady školy 


