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

   056/6713800, sekretariat@gdusecovce.sk, www.gdusecovce.edupage.org  

 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

pre školský rok 2020/2021 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR 9245 M ochrana osôb a majetku 

 

V súlade s § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade určuje 

riaditeľ Spojenej školy Kollárova 17, Sečovce pre školský rok 2020/2021 tieto kritériá pre prijímanie 

uchádzačov do prvého ročníka: 

 

Počet prijímaných žiakov:  30 

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE ŽIAKOV 

Základným predpokladom je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a vykonanie prijímacích 

skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Pri prijímacom pokračovaní sa 

posudzuje: 

Zdravotný stav uchádzača 

Na žiakov sú v priebehu štúdia kladené zvýšené nároky v odbornej príprave a praktickom 

výcviku. Na základe toho je potrebné, aby uchádzači boli  dostatočne fyzicky zdatní 

a psychicky odolní. 

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a 

písomne potvrdil príslušný lekár. Uchádzači musia byť  zdravotne spôsobilí – ich zdravotný 

stav by mal zodpovedať zvýšeným  nárokom na fyzickú prípravu a praktický výcvik. Pre 

samotné štúdium v škole, ale aj pre ďalší výber a  výkon povolania v bezpečnostných 

zložkách  nie sú vhodní uchádzači s poruchami učenia, sústredenia a správania. 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

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

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 

5 – nedostatočný nasledovne: 



1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o  Matematika 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto 

hodnotenie dosiahol. 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 

〈0; 100〉 bodov. 

3.1. Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Ak sa žiak umiestil do 5. miesta na okresnom kole športovej súťaže a vyššie, zaráta sa 

mu celkovo 20 bodov bez ohľadu na počet súťaží.  

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Ak sa žiak umiestnil na celonárodnej a medzinárodnej súťaži do 10. miesta, započítava 

sa mu 30 bodov bez ohľadu na počet súťaží. 

3.3. Vlastné kritérium strednej školy - Špeciálne schopnosti, zručnosti a nadanie – 

talentové skúšky 

Talentové skúšky majú dve časti: 

a/ psychotesty – maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať, je 50. Žiak 

úspešne absolvuje túto časť skúšky, ak získa minimálne 30 bodov. 

b/ overenie všeobecných pohybových schopností uchádzača - testy telesnej 

zdatnosti: 

Sed – ľah za 30 sekúnd 

Skok do diaľky z miesta 

Výdrž v zhybe 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať, je 50. Žiak úspešne absolvuje túto 

časť   skúšky, ak získa minimálne 30 bodov. 



Prijímacie skúšky úspešne absolvuje ten žiak, ktorý bol úspešný v oboch častiach 

talentových skúšok a spĺňa ďalšie  menované kritériá. Celkové výsledné poradie 

uchádzačov určuje súčet bodov za jednotlivé kritériá. 

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý 

a/ získal väčší počet bodov za talentové skúšky,  

b/ získal väčší počet bodov z matematiky. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

 

Harmonogram prijímacieho konania 

• Do 7.5.2020  -  zverejní škola kritériá. 

 

Termín prijímacej skúšky – v dňoch 20.5.2020 až 22.5.2020. Žiak sa zúčastní jedného z uvedených 

dni. O presnom dátume bude informovaný.  

Ak sa žiak zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, musí to oznámiť škole, na ktorú 

sa hlási, do 18.5.2020. Následne mu bude poskytnutý náhradný termín. 

Pri prijímacom konaní sa bude dodržiavať opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia. 

 

Oznámenie výsledkov prijímacieho konania  

Na základe výsledkov prijímacieho konania rozhodne riaditeľ školy o prijatí uchádzača na strednú 

školu.  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch pracovných dní od posledného 

termínu konania prijímacích skúšok na webovej stránke školy: 

 http://www.gdusecovce.edupage.org 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez 

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

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

 

 

 

 

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


Zápis prijatých žiakov 

 

Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol 

uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o 

nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole 

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

prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia 

strednej škole.  

        

 

V Sečovciach, 6. 5. 2020       Ing. Milan Leškanič 

                                                                                                                              riaditeľ školy 

  



 

Príloha č. 1 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

 
Názov strednej školy 

 
  

Adresa strednej školy  

V ............................................., dňa ......................  

1 Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol 

prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

S pozdravom  
Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  

 

 

                                                       


