
 
 
 
 
 

  

 

 

číslo školy : 653201 EDUID :  100007556 
 

Oznámenie riaditeľa č. 3/2022  
 

Riaditeľ Strednej  odbornej školy  strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle  § 62 až § 68 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023 

určuje 
 

formu, obsah a rozsah talentovej skúšky,  kritériá pre úspešné  vykonanie talentovej skúšky, kritériá 
prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 v študijnom odbore : 

 

P. č. Kód odboru Názov odboru Počet žiakov 

1 8503 K 01 
umeleckoremeselné spracúvanie kovov  
– kováčske a zámočnícke práce 

5 

 
Termín talentovej skúšky:  1. termín 04.05.2022 až 06.05.2022 
  2. termín 11.05.2022 až 13.05.2022 
 

1) Kritéria  pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 :  
 
a) Talentová skúška sa skladá  

 
OBSAH ÚLOHY TECHNIKA REALIZÁCIE čas max. počet bodov 
1. kreslenie podľa predlohy kresba ceruzou 60 min 40 
2. priestorová práca modelovanie z hliny 60 min 40 
 
Z uvedeného vyplýva, že uchádzač môže získať maximálny počet 80 bodov. Každá úloha bude hodnotená 
každým členom komisie. Celkové hodnotenie za talentovú skúšku predstavuje súčet bodov od členov 
komisie za jednotlivé úlohy. Uchádzač vyhovel  prijímaciemu konaniu, ak dosiahol pri hodnotení  
talentovej skúšky aspoň 20 bodov vrátane.  
 

b) Pri prijímaní na študijný odbor 8503 K 01 umeleckoremeselné  spracúvanie  kovov budú zohľadnené  
študijné výsledky zo ZŠ, t. j. za 8. ročník (2. polrok) a 9. ročník (1. polrok) z predmetov vyučovací jazyk, 
matematika, fyzika, cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, ... , do výpočtu za započíta 
priemer známok), dejepis, geografia, biológia, chémia. 
Ak je na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ alebo slovné 
hodnotenie, nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka, alebo 
polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 
 

Počet bodov = (5 – priemer známok ( SJL, MAT, FYZ, CUJ, DEJ, GEG, BIO, CHE)) krát 10 
 

Bodové hodnotenie ZŠ :   

 priemer známok za 8. ročník (druhý polrok) ZŠ – maximálny počet 40 bodov 

 priemer známok za 9. ročník (prvý polrok)   ZŠ – maximálny počet 40 bodov 
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c) olympiády, súťaže 
Úspešným riešiteľ v 8. a 9. ročníku ZŠ v súťažiach (matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, 
technická olympiáda a pytagoriáda) získa body podľa tabuľky: 

 

Počet BODOV 
Umiestnenie 

1 miesto 2. miesto 3. miesto 

Okresné kolo 3 2 1 

Krajské kolo 6 5 4 

Celoslovenské kolo 10 8 7 

 
Žiak môže získať maximálne 20 bodov.  

 
d) Maximálny počet bodov zo ZŠ  - 80 bodov, 

Maximálny počet bodov z talentovej skúšky - 80 bodov, 
 Maximálny počet bodov z olympiád, súťaží - 20 bodov, 
 Body spolu - 180 bodov. 
  

Na základe študijných výsledkov za 8. ročník (2. polrok),  9. ročník (1. polrok) základnej školy, hodnotenia 
talentovej skúšky, výsledkov z olympiád a súťaží a osobného pohovoru je každému žiakovi pridelený 
zodpovedajúci počet bodov. Podľa  počtu dosiahnutých bodov sa stanoví poradie žiakov. 
 

 
e) V prípade, že viacerí žiaci dosiahnu v celkovom poradí rovnaký  počet bodov rozhodujú pri prijímaní 

žiakov pomocné kritériá v poradí :  

1. zmenená  pracovná  schopnosť (rozhodnutie priložené k prihláške), podľa § 67 ods. 3 zákona č. 

245/2008 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania, 
2. lepší priemerný prospech z predmetov vyučovací jazyk, matematika z 9. roč. (1. polrok) ZŠ,  
3. riešiteľ olympiády a súťaží na úrovni okresu a vyššie v predmete matematika a fyzika. 

 
 

2) Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelanie správu 
z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. 

 
3) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so 

špecializáciu všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 
 

4) Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do 18. mája 2022.  
 

5) Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený dňa 18.5.2022. 
 

6) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, 
určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na 
prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej 
školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v 
počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 
 

7) Zákonný zástupca prijatého uchádzača do 23. mája 2022 doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na 

štúdium. V prípade potvrdenia o nastúpení ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania, ktoré boli  

uvedené  prihláške,  strácajú platnosť. 
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8) V súlade s § 66 ods. 6, riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, 
či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých 

možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacia 

skúška sa bude konať 21.6. 2022. 
 

 
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 prerokované v pedagogickej rade dňa 
08. 02. 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Ing. Ondrej Holienčík 
 riaditeľ školy 
 


