
S P O J E N Á  Š K O L A   Kollárova 17,   SEČOVCE  

 056/6713801, sekretariat@gdusecovce.sk, www.gdusecovce.edupage.org 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

pre školský rok 2021/2022 

 

Stredná odborná škola – 4 ročné odbory 

 

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 

2021. 

  

Riaditeľka Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce pre školský rok 2020/2021 môže prijať 

 na štúdium do 1. ročníka  4 ročných študijných odborov celkovo 44 žiakov: 

 

 
Počet prijímaných žiakov: 

            2569 M informačné a sieťové technológie                                                             22 žiakov 

            2413 K mechanik strojov a zariadení                                                                     12 žiakov 

            2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení                           10 žiakov 

 

Vstupné údaje 
 

1. vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy  

    alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon,  

2. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka,  

 

Termíny konania prijímacej skúšky: 

 

 3. a 4. mája 2021 –     1. termín  

 10. a 11. mája 2021 – 2. termín  

 

Harmonogram prijímacieho konania: 

 

 do 08. apríla 2021  - uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva 

prihlášku  na vzdelávanie na adresu Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce. Doručiť ju môže 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

 do 16. apríla 2021  - riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na strednú  školu 



 do 20. mája 2021 – škola na základe prijímacieho konania zverejní na webovej stránke školy 

výsledky prijímacieho konania 

 do 25. mája 2021 – zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, resp. 

potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (vzor tlačiva je zverejnený na webovej stránke 

školy www.gdusecovce.edupage.org v časti prijímacie konanie) prostredníctvom 

informačného systému základnej školy (napr. Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom emailu na sekretariat@gdusecovce.sk, poštou na adresu školy Spojená 

škola, Kollárova 17, 078 01 Sečovce alebo do elektronickej schránky strednej školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
 

 

 

Pozvánka na prijímacie skúšky  

 

Na základe prihlášky doručenej na strednú školu bude každý uchádzač písomne pozvaný 

na prijímacie skúšky. Termín určuje škola. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme 

skúšky a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Pozvánka bude 

odoslaná uchádzačom najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích skúšok. 

 

Rozhodnutia o prijatí budú zaslané zákonnému zástupcovi spolu s tlačivom Potvrdenie o nastúpení/ 

nenastúpení žiaka na štúdium(tlačivo je možné stiahnuť z webovej stránky školy v sekcii Prijímacie 

konanie).  

Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané zákonnému zástupcovi. Proti rozhodnutiu riaditeľky Spojenej 

školy, Kollárova 17, Sečovce sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 

odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

 

Zápis prijatých žiakov 

 

Zápis prijatých uchádzačov vykoná škola na základe doručeného potvrdenia o nastúpení žiaka na 

štúdium, alebo o potvrdení o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. 

 

V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10124.1-A1810 z 26. 01. 2021 potvrdenie o nastúpení žiaka na 

štúdium alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľka školy 

príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods.(4) 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) v platnom znení. 

 

 

 

Pre školský rok 2021/2022 budú žiaci prijímaní na základe: 

 

a) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z výsledkov  

písomnej formy prijímacích skúšok z matematiky; 

b) na základe prospechu;  

c) umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ; 
 

            

 

 

 

 

http://www.gdusecovce.edupage.org/


KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV PRE OBA TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 

Prijímaciu skúšku kona každý žiak, ktorý sa prihlásil na strednú školu. 

Prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť  žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú           

9. ročník vzdelávacieho programu základnej školy  

O celkovom poradí uchádzačov rozhoduje počet bodov, čo je výsledný súčet bodov za 

prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,  za prospech na ZŠ a za 

súťaže. 

 

Výsledný súčet bodov z prijímacej skúšky: 

Súčet bodov získaných z testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Žiak môže 

pri písomných prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov z testu zo slovenského jazyka a 

literatúry a 50 bodov z matematiky. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak 

v každom predmete získa minimálne 15 bodov. V prípade, ak sa nebude konať písomná časť 

prijímacej skúšky (na základe usmernenia MŠVVaŠ SR), všetci uchádzači vyhoveli prijímacej 

skúške. 

 

Priznanie bodov za prospech 

 

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

klasifikácie z 7. ročníka, polročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. 

ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný, nasledovne: 

 

Dva povinné predmety:  max. 30b 

 slovenský jazyk a literatúra        

 matematika 

 

Pridelené body za každú známku z predmetu samostatne nasledovne: 

Známka 1 .... 5b, známka 2 .... 3b, známka 3 .... 2b, známka 4 .... 0b  

Doplnkové predmety:     max. 90b  

 anglický jazyk 

 geografia 

 dejepis 

 biológia 

 chémia 

 fyzika 

 

Pridelené body za každú známku z predmetu samostatne nasledovne: 

Známka 1 .... 5b, známka 2 .... 3b, známka 3 .... 2b, známka 4 .... 0b  

Ak u niekoho z uchádzačov bude v niektorej klasifikácií uvedené slovné rozhodnutie pri 

niektorom predmete, nebudú sa u všetkých uchádzačov započítavať body za výchovno –

vzdelávacie výsledky z daného predmetu v ročníku do celkového súčtu bodov. 



 

Ak žiak dosiahol na koncoročnom vysvedčení v 7. alebo z polročnej klasifikácie v 8. ročníku stupeň 

1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 10 bodov za každý 

školský rok, spolu maximálne 20 bodov.  

 

Priznanie bodov za súťaže 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za predmetové olympiády, umelecké, 

športové,  vedomostné súťaže organizovaných MŠVVaŠ SR, centrami voľného času, národnými 

športovými zväzmi alebo kultúrnymi strediskami dosiahnuté v 7., 8., 9. ročníku, t. j. v období od 1. 

septembra 2018 do 16. apríla 2021 a doloží o tom doklad (diplom či iné akceptovateľné potvrdenie). 

Diplomy či iné akceptovateľné potvrdenie je potrebné doručiť najneskôr do 16. apríla 2021. 

V prípade súťaží družstiev je potrebné doložiť potvrdenie školy s pečiatkou a podpisom 

riaditeľa ZŠ, ktorú žiak navštevuje.   
 

 

 

V prípadoch, keď súťaž nebude možné jednoznačne zaradiť medzi súťaže uvedené v bodoch, o jej 

zaradení či nezaradení rozhodne riaditeľka školy, a to na základe návrhu prijímacej komisie. 

 

Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač o štúdium na Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce 

pre každý z odborov je 285 bodov. 

 

Celkové poradie, na základe ktorého sa budú žiaci prijímať na štúdium, sa určí ako súčet 

získaných bodov z prijímacej skúšky, prospechu a súťaží. Uchádzači sa zoradia podľa počtu 

získaných bodov zostupne.  

 

O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

(Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva alebo Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie) v súlade s kritériami prijímacieho konania. Pred prijatím na štúdium škola 

poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. 

 

V prípade prijímacieho konania cudzincov sa bude postupovať v súlade s  § 146 ods. 2 zákona 

245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov za tých istých podmienok ako u občanov SR . 

 

 

 

 

 

 

 

Započítavajú sa body za najvyššie kolo danej súťaže v danom školskom roku. Maximálne môže 

žiak získať 45 b 

 

Umiestnenie v súťaži 

a predmetovej olympiáde 
Okresné 

kolo 

Krajské kolo 
Celoslovenské 

a medzinárodné kolo 

1.miesto 15 30 45 

2.miesto 10 25 40 

3.miesto 5 20 35 

4.miesto - 15 30 

5.miesto - 10 25 



Kritéria prijatia žiakov pri rovnosti bodov 

 

V prípade rovnosti bodov dvoch rozhodujú o prijatí uchádzača nasledujúce kritériá (v 

nasledujúcej postupnosti):  

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) vyšší počet bodov z písomnej časti prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 

c) vyšší počet bodov z písomnej časti prijímacej skúšky z matematiky, 

d) získal väčší počet bodov za prospech,  

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v Pedagogickej rade dňa 08. februára  2021 

Rade školy pri Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce dňa 09. februára 2021. 

 

 

 

 

 

 

V Sečovciach, 9. februára 2021       

PaedDr. Michaela Štundová, MBA 

                                                                                                                 riaditeľka školy 
 

 


