Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka
študijných odborov nadstavbového štúdia pre šk. rok 2019/2020.
V zmysle § 69 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných
školách v znení neskorších predpisov a súlade so zákonom č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní
a príprave v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy dňa
21.06.2019 určuje pre školský rok 2019/2020 tieto kritériá prijímacieho konania:
1. Zásady prijatia:
Na štúdium budú prijatí študenti, ktorí:
a) úspešne ukončili príslušný učebný odbor na strednej škole - doloženie originálu výučného listu,
b) sú zdravotne spôsobilí na štúdium,
c) splnili podmienky pre prijatie bez konania prijímacích skúšok do stanoveného počtu prijímaných
študentov.
2. Podmienky prijatia:
Do úvahy na prijatie sa berie:
a) súhrnný priemerný prospech za I. polrok posledného ročníka strednej školy v učebnom odbore u
žiakov posledného ročníka strednej školy zo všetkých predmetov okrem správania,
b) súhrnný priemerný prospech za II. polrok posledného ročníka strednej školy zo všetkých predmetov
okrem správania u uchádzačov, ktorí majú ukončené štúdium výučným listom.
3. Termíny talentových skúšok (iba 8501 L umeleckoremeselné práce):
1. termín 22.august 2019. Druhý termín prijímacieho konania sa bude realizovať len v prípade
nenaplnenia schváleného počtu tried pre nadstavbové štúdium (26.august 2019).
4. Prijatie študentov :
Žiaci budú prijímaní na zvolený študijný odbor nadstavbového štúdia bez konania prijímacích skúšok
podľa poradia za súhrnný priemerný prospech uvedený v bode 2 a) alebo 2 b) nasledovne:
1 trieda, t. j. 17 žiakov v študijných odboroch :
- 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístr., stroj. a zariadení
- 2414 L 02 strojárstvo- obrábanie materiálov
- 8501 L umeleckoremeselné práce
5. Pri rovnakom priemernom prospechu bude prijímacia komisia brať do úvahy, či študenti:
a) majú lepšie známky na vysvedčení v poslednom ročníku strednej školy z profilujúcich predmetov,
b) majú lepšie známky na vysvedčení v poslednom ročníku strednej školy z odborných predmetov,
c) ak vznikne znovu rovnosť rozhodne o umiestnení lepší celkový priemer za predposledný ročník strednej
školy.

V Bratislave 31.júla 2019
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