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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

pre školský rok 2021/2022 

 
Stredná odborná škola – 3 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 3-ročných učebných odborov celkovo 36 žiakov: 

 

Počet prijímaných žiakov:                                         

           3661 H  murár                                                            9 žiakov  

           2433 H  obrábač kovov                                              9 žiakov 

           2464 H  strojný mechanik                                          9 žiakov 

           3152 H02 krajčír - dámske odevy                              9 žiakov 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV 

 

Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacích skúšok do naplnenia plánovaného  počtu 

žiakov príslušného učebného odboru.  

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a zdravotná spôsobilosť na 

štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. 

O poradí žiaka rozhodne celkový počet získaných bodov: 

 

 Priemerný prospech v 8. ročníku a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ: 

- Priemerný prospech 1, 0 – 1,2                     100 bodov 

- Priemerný prospech 1,21 – 1,5                      90 bodov 

- Priemerný prospech 1,51 – 1,7                      80 bodov 

- Priemerný prospech 1,71 – 2,00                    70 bodov 

- Priemerný prospech 2,10 – 2,30                    60 bodov 

- Priemerný prospech 2,31 – 2,60                    50 bodov 
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- Priemerný prospech 2,61 – 3,00                    40 bodov 

- Priemerný prospech 3,01 a viac                       0 bodov 

                

 

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.  

 

 

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. 
 

 

 

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  potvrdenia 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 

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

 

 

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 
 

 


