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Kritériá 
k prijímaciemu konaniu na umelecko-remeselné učebné odbory 

do 1. ročníka pre školský rok 2018/19  

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom v súlade s § 62 až 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 v súlade s § 10 a § 55 zákona č.61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  

určuje 
 

kritériá skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre prijatie žiakov 

do prvého ročníka:  

Schválené počty žiakov pre prijatie do 1.ročníka: 

Učebný odbor 8555 H umelecký rezbár je súčasťou 2 tried, ktoré sú  v členení ďalších 

odborov 

 2423 H nástrojár 

 2433 H obrábač kovov 

 2464 H strojný mechanik 

 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 

 3355 H stolár 

 3678 H inštalatér 

Učebný odbor 8555 H umelecký rezbár sa otvorí pri počte žiakov min. 5, max. 9. 

 

Termín talentovej skúšky: 10. apríla 2018 o 8:00 hodine 

 Prihlásení uchádzači budú pozvaní osobitnou pozvánkou. 

 

Uchádzači, ktorým bude poskytované odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho 

vzdelávania, priložia potvrdenie k prihláške na vzdelávanie najneskôr v deň konania 

prijímacej skúšky. 

 

Kritériá pre prijatie: 

1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 

2. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre učebný odbor.  

3. Zdravotne znevýhodnení uchádzači majú rovnaké podmienky na prijatie ako ostatní 

uchádzači. Prílohou prihlášky na štúdium musí byť aktuálna písomná správa ŠPPP 

s odporučením prijatia na učebný odbor a individuálny výchovno-vzdelávací program, 

podľa ktorého bol žiak vzdelávaný na ZŠ. Prijímacia komisia posúdi predpoklady žiaka na 

štúdium v učebnom odbore, pričom výsledok posúdenia predloží riaditeľovi SOŠ pred 

vydaním rozhodnutia o prijatí.  

4. Úspešné absolvovanie talentovej skúšky, ktorá sa bude skladať z dvoch častí: 

 kreslenie, štúdia prírodného materiálu, 

 modelovanie, jednoduchý reliéf z plastelíny. 

http://www.sosdca.edupage.org/


 

Každá časť talentovej skúšky bude hodnotená v rozsahu 0 – 10 bodov. Účasť uchádzača na 

výtvarnej súťaži bude podľa umiestnenia a dôležitosti súťaže hodnotená v rozsahu 0 – 5 

bodov. Maximálny počet bodov je 25. Žiak vyhovel talentovej skúške, ak získal spolu 

najmenej 10 bodov.  

Žiaci budú zoradení podľa počtu bodov a miest na prijatie. Pri rovnosti bodov budú 

uprednostnení uchádzači so zníženou pracovnou schopnosťou, ďalej uchádzači, ktorí sa 

úspešne umiestnili na celoslovenskej alebo medzinárodnej výtvarnej súťaži, uchádzači, ktorí 

sa budú pripravovať pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu v súlade s § 10 zákona č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

následne uchádzači s lepším priemerom známok na  polročnom vysvedčení 9. ročníka.  

 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi SOŠ 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny, umožní riaditeľ školy konať 

prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje 

uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do učebného odboru.  

 

Prihlásení uchádzači budú podrobne oboznámení s obsahom, rozsahom a  požadovaným 

vybavením pre jednotlivé časti talentovej skúšky v pozvánke na prijímaciu skúšku najneskôr 

5 dní pred termínom jej konania. 

 

Ak sa do uvedeného učebného odboru neprihlási plánovaný počet žiakov, resp. ak talentovú 

skúšku úspešne neabsolvuje minimálne 5 uchádzačov, nebude učebný odbor otvorený. 

Prihláseným uchádzačom bude ponúknutý iný učebný odbor z ponuky pre školský rok 

2018/19 s podmienkou plnenia určených kritérií. 

 

Výsledková listina prijímacieho konania bude zverejnená do 3 pracovných dní odo dňa 

termínu konania prijímacej skúšky na internetovej stránke školy, pričom v súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov budú uchádzači uvedení pod vopred prideleným číselným kódom. 

 

S doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium na učebný odbor riaditeľ oznámi zákonnému 

zástupcovi aj termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. V prípade zápisu prijatého 

uchádzača na inú strednú školu je jeho zákonný zástupca povinný o tejto skutočnosti 

neodkladne informovať riaditeľa SOŠ. Voči prijatým uchádzačom, ktorí sa nezúčastnia 

zápisu, začne riaditeľ SOŠ správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí v zmysle platných 

zákonných úprav a zároveň ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi podľa poradia 

výsledkovej listiny. 

 

     Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej 

rady školy a na zasadnutí Rady školy dňa 26.01.2018. 

 

     Podrobnejšie informácie rodičom žiakov ZŠ sú zverejnené na stránke Strednej odbornej 

školy www.sosdca.edupage.org, prípadne sa môžete informovať na e-mailovej adrese 

maria.stefickova@sosdca.tsk.sk a  na telefónnom čísle: 042 / 4456223. 

 

 

Platné od 26.01.2018 

Ing. Miroslav Dziak 

riaditeľ SOŠ Dubnica nad Váhom 
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