
Stredná odborná škola  

Lipová 8, 972 51 Handlová 

 
 

 

Kritéria prijatia na štúdium pre školský rok 2019/2020 

 
 do študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium  

pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ 
 

Prijímacie konanie v Strednej odbornej škole v Handlovej sa bude konať v súlade s § 62 až 71 zákona 

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

znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 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 zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní.   

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

61/2015 Z. z.“) určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na 

jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020.  
 

Informácie pre uchádzačov: 

Počet prijímaných žiakov:   20 

Termín odovzdania prihlášky:  do 28. 02. 2019 na SŠ 

Povinný údaj na prihláške: ku kódu študijného odboru dopísať slovensko-anglické   

Termín prijímacích skúšok:  20. 03. 2019 – streda o 8.30 hod. 

Forma skúšky: písomná skúška z anglického jazyka  

Obsah a rozsah skúšok:  učivo základnej školy do polroka 8. ročníka  

 

Podmienky prijatia žiaka: 

Žiaci budú v zozname prijatých uchádzačov zoradení podľa súčtu dosiahnutých bodov zo 

študijného priemeru zo ZŠ a výsledkov prijímacích skúšok. Na štúdium budú prijatí uchádzači, 

ktorí sa v celkovom poradí umiestnia na 1. až 20. mieste. Neprijatí uchádzači budú môcť podať 

odvolanie. 

 

 Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor potvrdená lekárom v prihláške na SŠ.  

 Ak sa na štúdium hlási uchádzač s vývinovými poruchami učenia, možno ho prijať len na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu s doloženými dokladmi: aktuálna písomná 

správa ŠPPP – zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva (aj pedagogicko-

psychologická poradňa). Ak sa na štúdium hlási uchádzač ako integrovaný vo forme 

individuálnej integrácie (ďalej iba „integrovaný žiak“), ktorý mal individuálny výchovno-

vzdelávací program na ZŠ, podľa ktorého bol vzdelávaný, tieto náležitosti musia byť po prijatí 

žiaka následne poslané na SŠ. Na základe predložených písomných dokladov posúdi odborná 

komisia školy predpoklady žiaka na štúdium vo zvolenom študijnom odbore. 



 

 Splnenie kritérií prijímacieho konania do prvého ročníka štúdia a absolvovanie prijímacej 

skúšky, na základe ktorých prijímacia komisia SOŠ v Handlovej posudzuje vedomostný 

potenciál žiaka. 

 Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 V prípade cudzinca (školský zákon § 146) sa bude postupovať za tých istých podmienok ako 

u  občanov SR. Podľa platnej legislatívy na stredných školách v SR môžu študovať cudzinci, 

ak preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a z ďalších predmetov určených 

riaditeľom školy. Riaditeľ školy môže vo výnimočnom prípade povoliť dochádzku do školy 

najviac na jeden rok aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho 

jazyka.  

 

V prípade rovnosti bodov u žiakov budú uprednostnení žiaci v tejto postupnosti: 

a) žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou, (doklad musí byť priložený k prihláške) 

b) žiaci, ktorí boli úspešní (1. – 3. miesto) na okresnej alebo vyššej úrovni predmetovej 

olympiády alebo súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádzajú 

c) žiaci s lepším prospechom zo ZŠ 

d) žiaci, ktorí nemali zníženú známku zo správania 

e) v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia 

 

Bodovanie pri prijímacích skúškach: 

 

Žiak má možnosť získať maximálne 70 bodov, z toho: 

 

-  maximálne 40 bodov za študijný priemer zo ZŠ, do ktorého sa započítajú známky 

z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, dejepis, geografia, 

fyzika, chémia a biológia na polročnom vysvedčení prebiehajúceho ročníka a na koncoročných 

vysvedčeniach z predchádzajúcich troch ročníkov 

 

Študijný priemer Počet bodov 

1,00 40 

1,01 – 1,11 38 

1,12 – 1,25 35 

1,26 – 1,32 30 

1,33 – 1,40 25 

1,41 – 1,50 20 

1,51 – 2,00 15 

2,00 a viac 0 

  

- maximálne 30 bodov za písomný test z anglického jazyka 

(za úspešné vykonanie skúšky  sa považuje dosiahnutie minimálne 10 bodov) 

 

 

 

 



 

Z Á V E R E Č N É     U S T A N O V E N I A 

 

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky z objektívnych dôvodov (najmä zdravotných), je 

potrebné, aby zákonný zástupca oznámil danú skutočnosť riaditeľstvu školy najneskôr v deň konania 

skúšok do 8.00 hodiny. 

  

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na 

www.zssha.edu.sk a informačnej tabuli školy do 3 dní od termínu prijímacieho konania. V súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov bude uchádzačom o štúdium v prvom ročníku v študijných 

odboroch pridelený číselný kód, (v pozvánke na prijímacie skúšky), pod ktorým sa nájdu vo 

výsledkovej listine.  

 

Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradia za 

predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím 

deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.  

 

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

neplatné.  Zákonný zástupca uchádzača neodkladne informuje školu o jeho zápise na štúdium na 

inej strednej škole.  

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle 

§62, § 67 a § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Proti rozhodnutiu riaditeľa Strednej odbornej školy sa môže uchádzač 

alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľa SOŠ Handlová, Lipová 8. O odvolaní rozhoduje 

Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor školstva a kultúry v Trenčíne. 

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené na rade školy dňa 22. 01. 2019 a na 

pedagogickej rade dňa 25. 10. 2018.  

 

         

 

Handlová, 22. 01. 2019 

Mgr. Jozef Barborka 

                     riaditeľ školy 

 

http://www.zssha.edu.sk/

