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Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy - ELBA, Smetanova 2, Prešov, Mgr. Romana  

B i r o š o v á  v zmyšle § 5, odš. 4, pí šm. a) Za kona c . 596/2003 o š ta tnej špra ve v š kolštve a š kolškej 
šamošpra ve a o zmene a doplnení  niektory ch za konov, podľa c ašti 5, oddielu 3 Za kona c . 245/2008 Z. 
z. o vy chove a vzdela vaní  (š kolšky  za kon) a o zmene a doplnení  niektory ch za konov, po prerokovaní  na 
pedagogickej rade š koly dn a 28. aprí la 2020, šo šu hlašom zriaďovateľa š koly Ing. Emila Blichu, 
Palárikova 26, Prešov a v šu lade š rozhodnutí m Miništra š kolštva, vedy, vy škumu a š portu Slovenškej 
republiky v šu višlošti s mimoriadnou situáciou ochorenia COVID-19     s t a n o v u j e     tieto: 
 

U P R A V E N É     K R I T É R I Á 
pre prijímacie konanie do prvého ročníka dvoj- a trojročných vzdelávacích programov  

na školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 
(aktualizované) 

Ponuka dvoj- a trojročných učebných odborov školy na EP: 
3-ročný učebný odbor s výučným listom: 

3661 H  Murár        pla novany  poc et  10 
6475 H Technicko-administratívny pracovník  pla novany  poc et  10 

Počet žiakov určený VZN PSK pre EP pre 3-ročné učebné odbory   20 
 

2-ročný učebný odbor: 

3161 F  Praktická žena     pla novany  poc et 48 
3686 F  Stavebná výroba     plánovaný počet 48 
 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvých ročníkov:    96 
 
Prijímacia skúška bude pozostávať z týchto bodov pre trojročný učebný odbor: 
Zohľadnenie študijných výsledkov 
Za prošpech na za kladnej š kole budu  pridelene  preferenc ne  body podľa zna mok z koncoroc nej 
klašifika cie za 8. roc ní k a polroc nej klašifika cie za 9. roc ní k za kladnej š koly našledovne: 

a) povinné predmety: 
Do celkove ho šu c tu budu  pridelene  body za kaz du  zna mku šamoštatne podľa našleduju ceho vzťahu: 
počet bodov = 5 . (4 - x) . (4 - x), kde x je známka. 

 Slovenšky  jazyk a literatu ra 
 Matematika 

b) profilové predmety: 
Do celkove ho šu c tu budu  pridelene  body za kaz du  zna mku šamoštatne podľa našleduju ceho vzťahu: 
počet bodov = 3 . (4 - x) . (4 - x), kde x je známka.  

Študijný odbor a profilové – doplnkové predmety 
3-ročný učebný odbor s výučným listom: 

3661 H  Mura r       profilove  predmety: FYZ, GEO, TECH 
6475 H  Technicko-adminištratí vny pracovní k  profilove  predmety:  ANJ, FYZ, TECH 

c) prospech: 
Ak z iak došiahol v pošledny ch troch š kolšky ch rokoch vzdela vania štupen  1 – výborný zo vš etky ch 
predmetov, do celkove ho hodnotenia ša zapoc í ta 5 bodov za každý školský rok. 

d) ďalšie kritériá: 

Do celkove ho šu c tu budu  pridelene  body za kaz de  krite rium šamoštatne z intervalu < 0; 100> bodov. 

e) predmetové olympiády: 



Predmetova  olympia da ša zapoc í tava do celkove ho hodnotenia, ak ša z iak umieštnil na 1. miešte az  5. 
miešte v okrešnom alebo krajškom kole v 8. roc ní ku alebo 9. roc ní ku v olympia de zo SJL, cudzieho 
jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO alebo technickej olympia de a Pytagoria de. 

f) bodové hodnotenie:  

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:  
 podľa § 67 odš. 3 za kona c . 245/2008 Z. z. o vy chove a vzdela vaní  (š kolšky  za kon) a o zmene 

a doplnení  niektory ch za konov v znení  neškorš í ch predpišov bude prednoštne prijaty  
ucha dzac , ktory  ma  podľa rozhodnutia pošudkovej komišie šocia lneho zabezpec enia zmenenu  
pracovnu  šchopnošť, 

 zí škal va c š í  poc et bodov za bod d) ďalš ie krite ria , 
 došiahol va c š í  poc et bodov z urc ene ho profilove ho predmetu š koly pre dany  š tudijny  odbor. 

 
Vštupne  u daje: vyplnena  prihla š ka na vzdela vanie na štrednu  š kolu, prí padne vyšvedc enie z iaka, 
diplomy alebo vy šledkove  lištiny preukazuju ce poradie z iaka, prí padne jeho vy kon.  
 
Riaditeľ štrednej š koly do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na za klade 
vy šledkov prijí macieho konania v šu lade š bodmi a) – f). Zoznam ucha dzac ov prijaty ch na š tu dium 
bude zverejneny  na webovom ší dle š koly a na vchodovy ch dvera ch podľa vy šledkov prijí macieho 
konania.  

Rozhodnutie o prijatí na štúdium bude doruc ene  ucha dzac ovi cez informac ny  šyšte m za kladnej 
š koly (napr. EduPage), odošlaní m naškenovane ho tlac iva proštrední ctvom e-mailu alebo poš tou 
najneško r do 29. mája 2020. 

Prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest sa uskutoční 19. júna 2020. 
 
Ďalšie dôležité usmernenia, pokyny ministerstva školstva v súvislosti s prijímacím konaním do 
prvého ročníka strednej školy na školský rok 2020/2021 : 
 
1. Ucha dzac  alebo za konny  za štupca malolete ho ucha dzac a do 10. apríla 2020 podal najviac dve 
prihla š ky na vzdela vanie na dve štredne  š koly alebo na dva odbory vzdela vania tej ištej štrednej š koly. 

2. Ucha dzac  alebo za konny  za štupca malolete ho ucha dzac a mo z e od 15. mája 2020 podať dve 
prihla š ky na vzdela vanie na dve štredne  š koly alebo na dva odbory vzdela vania na tej ištej štrednej 
š kole. Prihla š ku na vzdela vanie doruc í  cez informac ny  šyšte m za kladnej š koly (napr. EduPage), 
odošlaní m naškenovane ho tlac iva proštrední ctvom e-mailu alebo poš tou na adrešu štrednej š koly, ak 
nepodal prihla š ku podľa bodu 1. 

3. Ucha dzac  alebo za konny  za štupca malolete ho ucha dzac a do 4. ju na 2020 doruc í  štrednej š kole, do 
ktorej bol ucha dzac  prijaty  na vzdela vanie, potvrdenie o naštu pení  z iaka na š tu dium alebo potvrdenie 
o nenaštu pení  z iaka na š tu dium.  

4. Za va zne  potvrdenie o naštu pení  z iaka alebo nenaštu pení  z iaka na š tu dium ša doruc í  štrednej š kole 
cez informac ny  šyšte m za kladnej š koly (napr. EduPage), odošlaní m naškenovane ho tlac iva 
proštrední ctvom e-mailu alebo poš tou na adrešu štrednej š koly. Rozhoduju ci je da tum doruc enia 
štrednej š kole.  

5. Ucha dzac  alebo za konny  za štupca malolete ho ucha dzac a mo z e do 19. júna 2020 podať prihla š ku 
na vzdela vanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhy  termí n). 

6. Riaditeľ štrednej š koly do 5. ju na 2020 zverejní  poc et obšadeny ch miešt a poc et voľny ch miešt na 
webovom ší dle štrednej š koly alebo na vy veške štrednej š koly. 

Riaditeľ štrednej š koly do 15. ju na 2020 ozna mi moz nošť vydať rozhodnutie o prijatí  našleduju cim 
ucha dzac om zo zoznamu ucha dzac ov, podľa vy šledkov prijí macieho konania, ktorí  podali odvolanie, ak 
uz  ucha dzac  nie je prijaty  na inu  štrednu  š kolu.  
 
V Preš ove dn a 30. aprí la 2020 

Mgr. Romana Birošová 
  riaditeľka  š koly 

 


