
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ,   Sládkovičova 2723/120,  069 27  SNINA 

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  

do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 

 

  Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 12.1.2018,  v rade školy dňa  19. 1. 2018 a podľa 

§ 65 ods. 3 a § 105 ods. 1 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia 

Prešovského samosprávneho kraja č. 62/2017 schváleného dňa 16. októbra 2017, uznesením č. 596/2017, 

určuje kritériá talentových skúšok pre školský rok 2018/2019. 

 

I. Počet žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka: 

    a) š t u d i j n ý   o d b o r :   (dĺžka štúdia 4 roky)  1 trieda 

         9245M   ochrana osôb a majetku     31 žiakov 

 

 II. Termíny konania prijímacích skúšok   - 1. termín  27. marec 2018 (utorok)  

             -  2. termín  28. marec 2018 (streda) 

     

Náhradný termín talentových skúšok – 11. apríl 2018 (streda) 

 

Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť talentových 

skúšok v riadnych termínoch. 

 

  III. Kritériá  pre prijatie na štúdium platné pre študijný odbor  9245M  ochrana osôb a majetku 

 

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 

2. Známka zo správania za 8. – 9. ročník (veľmi dobré/1) 

3. Vyhovujúci prospech, dávajúci predpoklady pre zvládnutie štvorročného študijného odboru  

4. V zákonne stanovenom termíne (do 20. februára 2018) podať riadne vyplnenú prihlášku na 

strednú školu riaditeľovi základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje 

5. Účasť na športovom podujatí (celoslovenské kolo, krajské kolo), doložiť kópiu diplomu 

6. Umiestnenie v športovej  súťaži (1. – 3. miesto v celoslovenskom kole a v krajskom kole), doložiť 

kópiu diplomu 

7. Výsledky talentových skúšok (všeobecné pohybové schopnosti a séria psychotestov) 

8. Vyhovujúci zdravotný stav uchádzača potvrdený dorastovým lekárom na prihláške k štúdiu  

 

 

IV. Talentové skúšky pozostávajú zo série psychotestov a overenie špeciálnych pohybových schopností 

 

A/ Psychotesty používané na talentových skúškach na SOŠ Snina obsahujú tieto časti: 

a) pozornostný test 

b) inteligenčný test 

c) osobnostný dotazník 

 

Zo súhrnu batérie psychotestov musí žiak splniť limit 27 bodov z celkového počtu 50 bodov, v opačnom 

prípade nie je možné žiaka prijať na štúdium v danom odbore.  

 

B/ Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium: 

Diagnostika silových schopností 

a) sed – ľah za 30 sekúnd  

b) výdrž v zhybe 
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   Diagnostika odrazových schopností (výbušnosti) 

a) skok do diaľky z miesta 

 

    Diagnostika rýchlostných schopností 

a) člnkový beh 4 x 10 m 

 

   Diagnostika vytrvalostných schopností 

a) vytrvalostný člnkový beh (Beep test) alebo 12 minútový beh /podľa podmienok počasia/ 

 

Zo súhrnu batérie telovýchovných testov musí žiak splniť limit 27 bodov z celkového počtu 50 bodov, 

v opačnom prípade nie je možné žiaka prijať na štúdium v danom odbore. 

 

V. Rozhodovanie o prijatí 

 

1. Na základe súčtu bodových výsledkov jednotlivých zložiek prijímacích talentových skúšok bude 

určené poradie uchádzačov. Uchádzači, ktorí sa umiestnia na 1. – 31. mieste, budú prijatí do         

1. ročníka s účinnosťou od 1. septembra 2018.  

 

2. Prípadnú neúčasť na prijímacích talentových skúškach z vážnych dôvodov /ochorenie, pobyt        

v zahraničí/, je potrebné písomne oznámiť najneskôr do 8.00 hod. počas prezentácie dňa 27. 

marca 2018. V zmysle znenia § 66, ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bude 

znížený počet prijatých uchádzačov o počet ospravedlnených neprítomných žiakov, ktorí 

vykonajú prijímacie pohovory v náhradnom termíne. Celkový počet prijatých uchádzačov sa 

doplní až po absolvovaní náhradného termínu na počet 31. 

 

3. Riaditeľ školy ihneď po vyhodnotení prijímacích talentových skúšok zašle preukázateľným 

spôsobom zákonným zástupcom uchádzačov príslušné rozhodnutie. Ku kladnému rozhodnutiu 

priloží pozvánku na zápis na štúdium. 

 

4. Stredná odborná škola Snina zachová celkový počet tried podľa plánu výkonov školy (1 trieda – 

študijný odbor 9245 M ochrana osôb a majetku, 31 žiakov) schváleného zriaďovateľom. 

 

 

 

V Snine 12. 1. 2018       Ing. Štefan   I v a n 

                                                                                                         riaditeľ SOŠ 



 3 

Prílohy: 

 

Bodové hodnotenie za účasť v súťažiach, počíta sa iba raz 

Účasť na súťaži Body 

Celoslovenské kolo 3 

Krajské kolo 1 

 

Bodové hodnotenie za umiestnenie v súťažiach, počíta sa iba raz 

Umiestnenie na súťaži 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

Celoslovenské kolo 5 3 1 

Krajské kolo 3 2 1 

 

Bodové hodnotenie za dosiahnutý prospechový priemer (6. – 9. ročník ZŠ) 

Priemer známok 

od Do Body 

1,00 1,20 50 

1,21 1,40 45 

1,41 1,60 40 

1,61 1,80 35 

1,81 2,00 30 

2,01 2,20 25 

2,21 2,40 20 

2,41 2,60 15 

2,61 2,80 10 

2,81 3,00 5 

  
Popis testov telesnej zdatnosti, ich vykonania a hodnotiace kritériá 
 

Diagnostika silových schopností- sed – ľah za 30 sekúnd 
Pokyny pre meraného: Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo 
vzdialenosti cca 30 cm, paže spojené  za hlavou (prsty rúk zakliesnené do seba). Na signál vykonať sed – ľah čo 
najrýchlejšie v priebehu 30 s,  (obidvomi lakťami sa dotýkať súhlasných stehien (čo najbližšie kolien) a rukami – 
prstami alebo pažami sa dotknúť pri každom ľahu podložky, prsty rúk sú neustále zopnuté za hlavou, ináč sa 
vykonaný sed – ľah neráta). 
 
Štandardy na hodnotenie testu sed – ľah za 30 s (počty opakovaní) 

Chlapci (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 < 15 16 – 20 21 – 26 27 – 31 > 32 

  

Dievčatá (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 < 13 14 – 16 17 – 24 25 - 30 > 31 

 

 

Diagnostika silových schopností-  výdrž v zhybe 
Pokyny pre testovaného uchádzača: S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom, aby brada 
bola nad úrovňou hrazdy a pritom aby sa o ňu neopierala. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe udržať čo 
najdlhšie. Bradou sa nedotýkať hrazdy. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy. 
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Chlapci (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 < 3s 3 – 10s 11 – 20s 21 – 30s > 31s 

            

Dievčatá (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 < 2s 2 – 5s 6 – 10s 11 – 20s > 21s 

 

 

Diagnostika odrazových schopností (výbušnosti) - skok do diaľky z miesta 
Pokyny pre testovaného uchádzača: Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) 
predklon, kmih z polodrepu do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť 
doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do 
odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2x prúdovou metódou, započítava sa lepší výsledok. 
 
Štandardy na hodnotenie testu skok do diaľky z miesta [cm] 

Chlapci (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 < 140 141 - 160 161 - 185 186 - 225 > 226 

            

Dievčatá (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 < 125 126 - 145 146 - 170 171 - 200 > 201 

  
 

Diagnostika rýchlostných schopností  - člnkový beh 4 x 10 m 
Pokyny pre testovaného uchádzača: Zaujať polovysoký štart. Na štartový povel examinátora (najlepšie „pripraviť 
sa – hop“) čo najrýchlejšie treba vybehnúť k protiľahlej méte, obehnúť ju a vrátiť sa tak, aby dráha medzi 2. a 3. 
úsekom tvorila „osmičku“. Na konci 3. úseku sa už méta neobieha, testovaný uchádzač sa jej iba dotkne rukou a 
najkrajšou dráhou sa vráti k cieľovej méte, ktorej sa opäť dotkne rukou. 
 
Štandardy na hodnotenie testu člnkový beh 4 x 10 m (s) 

Chlapci (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 > 12,8 12,7 – 12,2 12,1 – 10,7 10,6 – 9,5 < 9,5 

 

Dievčatá (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 -15 > 13,9 13,8 – 13,1 13,0 – 11,6 11,5 – 10,5 < 10,6 

 
 

Diagnostika vytrvalostných schopností  - vytrvalostný člnkový beh (Beep test) 
Pokyny pre testovaného uchádzača: Rýchlosť behu na 20 m úsekoch sa riadi podľa zvukového záznamu. Na 
začiatku je rýchlosť nízka, postupne sa pravidelne zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu treba ostať na 
úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaný uchádzač 2x za sebou 
nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel 2 krokov). Na zvukovom zázname 
je aj číslo prebehnutého úseku, čo pomáha pre správne stanovenie výkonu. Beh sa môže ukončiť aj vtedy, keď by 
testovaný uchádzač vládal ďalej bežať. 
 
alebo 12 minútový vytrvalostný beh 
Pokyny pre testovaného uchádzača, štartuje sa na signál , testovaný uchádzač sa za 12 minút snaží ubehnúť čo 
najdlhšiu vzdialenosť po vymedzenej trati. Štartuje sa z vysokého štartu. 
 

Chlapci (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 < 2200m 2201-2300m     2301-2400m     2401 -2500 m      >2501m        

            

Dievčatá (roky) / Body 0 bodov 3 bodov 5 bodov 7 bodov 10 bodov 

14 - 15 < 2000m 2001-2100m      2101-2200m       2201-2300m      >2301m 

 


