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UPRAVENÉ KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

pre školský rok 2020/2021 
 

 

učebný odbor :   6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 
 

Termíny  prijímacieho konania:          

  

   19. mája  - 30.júna 2020 

 

 

Plánovaný počet prijatých žiakov na školský rok 2020/2021: 

 

1 trieda – 14 žiakov 

 

 

 
 

 

 

Prijímajúca komisia: 

 

- určí poverená riadením OU Martin osobitným menovacím listom 

 

 

 

 

 

    

 

 



Poverená riadením Odborného učilišťa Martin  v zmysle § 101 ods. 1 až 4 zákona č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní  ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , 

rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2019/2020  po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje 

nasledovné kritéria: 

 

1. Do Odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí úspešne ukončili 

9.ročník ZŠ alebo špeciálnej ZŠ, alebo ukončili povinnú školskú dochádzku a majú 

predpoklady zvládnuť prípravu v Odbornom učilišti. 

2. Predložia správu z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia z Centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva so záverom, že sa jedná o žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 101 ods. 1 a 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) do 31.8.2020 

3. Predložia zdravotnú spôsobilosť pre danú profesiu do 31.8.2020 

 

- predpokladom pre prijatie uchádzača je dobrý zdravotný stav s neporušenou 

funkciou pohybového ústrojenstva, nesmie trpieť kožnými ochoreniami a chorobami 

dýchacieho systému a chorobami zažívacieho traktu /bezlepková strava a pod./, nesmie 

trpieť epilepsiami. 

 

4. Žiaci budú prijatí na základe prijímacieho konania. 

 

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: 

4.1 Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o  Matematika 

4.2   Prospech 

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

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

4.3 V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý 

uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 

pracovnú schopnosť, 

b/ Pri rovnosti bodov sa zohľadnia lepšie  vyučovacie výsledky zo školy /8, 7.ročník 

 

 5. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho  konania. 

 

Min. počet bodov: 0       Max. počet bodov: 105 

 

 

 

 

 



6.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

1. Riaditeľ strednej školy 

1.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je 

povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania  

1.2. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania. 

1.3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 

strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

1.4. 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. 

1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 4. júna 2020 strednej 

škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, ktorého vzor je uvedený 

v prílohe č.1.  

1.6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 

miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

1.7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, 

ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

1.8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried 

na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

1.9. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na strednej škole. 

 

2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)  

2.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní 

rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

2.2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ 

strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, 

ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

2.3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia 

v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 

15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na 

nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac.  

2.4. Riaditeľ strednej školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený 

počet miest. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Spoločné ustanovenia  

3.1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

3.2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 

predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020. 

3.3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 

k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

 

 

 

 

 

Prejednané a schválené v Pedagogickej rade OU dňa : 5.5.2020 

                            

V Martine dňa : 5.5.2020 

 

                                   

 

 

            Mgr. Anna Macháčková  

                                                                                                         poverená riadením OU Martin 



Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

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

Odborné učilište 

Stavbárska 11 

036 80 Martin 

V   Martine  dňa ......................  

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 nástup 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 


