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Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina 
 

Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie 

v stredných školách pre školský rok 2020/2021 

UPRAVENÉ 

     Pri prijímaní žiakov na denné štúdium v stredných školách postupujú riaditelia škôl v súlade 

s § 62 až § 68 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 so zákonom 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia  MŠVVaŠ SR 

o termínoch, organizácii a hodnotení na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej 

situácie . 

 

Prehľad termínov prijímacieho a odvolacieho konania žiakov základných škôl na 

stredné školy pre školský rok 2020/2021 

ÚPRAVA TERMÍNOV 

Gestor Úloha Termín 

Stredná škola Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na SŠ 7.máj 2020 

Uchádzač Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi 

základnej školy  

15.5.2020 

 

Základná škola Odoslanie prihlášok uchádzačov o štúdium na stredných 

školách – študijné a učebné odbory na stredných školách  

19.5.2020 

Stredná škola Riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí na SŠ a zverejní zoznam 

uchádzačov a zašle  rozhodnutia o prijatí zákonným 

zástupcom 

29.máj 2020 

Uchádzač Oznámi nástup – nenástup na strednú školu 

( tlačivo je na webe školy) 

4.jún 2020 

Stredná škola Riaditeľ SŠ zverejní počet obsadených a voľných miest 5.jún 2020 

Stredná škola Riaditeľ SŠ oznámi 100% naplnenosť 15.jún 2020 

Uchádzač Podá prihlášku na II. kolo 19.jún 2020 

Stredná škola Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí  25. jún 2020 

Uchádzač Doručí záväzné potvrdenie strednej škole 30.jún 2020 

Okresný úrad Určí strednú školu uchádzačovi, ktorý nebol prijatý 

v I. ani II. kole  

28.august 2020 

 

Kritériá pre prijatie žiakov pre školský rok 2020/2021 

 

Riaditeľka školy v zmysle rozhodnutia  MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení na 

vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie, po prerokovaní v pedagogickej 

rade dňa 4.5.2020 spôsobom per rollam, určila kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium. 

Na základe určenia najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v členení na jednotlivé študijné odbory alebo 

na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 pre stredné 

školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti prijímame nasledovný 

počet žiakov: 

 

 

http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/skolstvo/2018/dokumenty/11/pocet-ziakov.pdf
http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/skolstvo/2018/dokumenty/11/pocet-ziakov.pdf
http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/skolstvo/2018/dokumenty/11/pocet-ziakov.pdf
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1.) Študijné odbory  ( maturitné vysvedčenie) 

 

p. č. Študijný odbor Kód odboru Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 

1. pracovník marketingu 6405 K 4 roky 1 20 

 

 

2.) Študijné odbory  ( maturitné vysvedčenie + výučný list) – duálne vzdelávanie 

 

p. č. Študijný odbor Kód odboru Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 

2. obchodný pracovník 6442 K 4 roky 1 24 

 

 

3.) Učebné odbory  ( výučný list )  

 

p. č. Učebný odbor Kód odboru Dĺžka štúdia Počet tried Počet 

žiakov 

1. mäsiar, lahôdkar 2955 H 3 roky  5 

2. cukrár 2964 H 3 roky 1 10 

3. aranžér 6451 H 3 roky  10 

4. predavač 6460 H 3 roky  5 

 

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy 

podľa pokynu MŠVVaŠ SR 
  

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: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Stredná škola si určila 1 profilový predmet, ktorý zohľadňuje zameranie strednej 

školy. 

prvý profilový predmet:   - cudzí jazyk ( ANJ, NEJ,) 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Stredná škola si určila 1 doplnkový predmet: 

prvý doplnkový predmet:  - Chémia 
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2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 9. roč. – polrok stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, 

do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

3.1. Predmetová olympiáda – 5 bodov 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil 

na 1. mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. 

ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ANJ, NEJ, MAT,  

4. 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) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

  c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.  

    

Vstupné údaje:  

- vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu,  

- prípadne vysvedčenie žiaka,  

- diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

- potvrdenie od zamestnávateľa-  Systém duálneho vzdelávania ( ďalej len SDV ) - 

prerokovaný so zamestnávateľmi: 

  

1.) Billa s.r.o. Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, Slovensko 

2.) dm drogerie markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35, Slovensko 

3.) Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41 / A - 831 04 Bratislava 3,SLOVAKIA 

4.)  DEICHMANN- OBUV SK s.r.o, ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01 

5.) NAY a. s., Tuhovská 15 | 830 06 Bratislava 

6.) Tesco stores SR, a.s., Kamenné námestie 1/A,815 68 Bratislava 

7.) METRO Cash&Caryy SR, s.r.o, Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
 

alebo iný zamestnávateľ, s ktorým škola uzatvorí zmluvu v zmysle platných predpisov 

 

Uchádzač o SDV priloží k prihláške na štúdium potvrdenie od zamestnávateľa, pre ktorého sa 

bude pripravovať v SDV. V prípade, že ho nemá k termínu odoslania prihlášky, toto doloží po 

nástupe do školy priamo riaditeľovi školy, alebo ho zašle zamestnávateľ riadteľovi školy. 

 

 

 

 

 

V Žiline : 28.4.2020      Mgr. Alena Chupáčová 

        riaditeľka školy 
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