SOŠ DREVÁRSKA
ZVOLEN

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2019/2020
Prijímanie na štúdium sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Plánovaný počet prijatých uchádzačov o štúdium
Študijný odbor
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo
3349 K technik drevostavieb
2682 K mechanik počítačových sietí
3345 K 01 technik drevárskych CNC zariadení – drevárska výroba (exp.)
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom

Počet
12
8
14
8
8
25

Učebný odbor
3355 H stolár

Počet
12

Učebný odbor v systéme duálneho vzdelávania
3355 H stolár
3370 H čalúnnik

Počet
8
8

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok je 13. mája 2019.
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok je 16. mája 2019.
2. kolo prijímacích skúšok je 18. júna 2019.

Kritériá prijatia na štúdium pre študijné odbory
Predmety prijímacej skúšky
Pre všetky študijné odbory –

slovenský jazyk, matematika

1. Bez prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov
9. ročníka základnej školy dosiahli v obidvoch predmetoch (SJL, MAT) úspešnosť najmenej 90%.
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2. Hodnotenie prijímacej skúšky
Uchádzač o štúdium vyhovel, ak na prijímacej skúške dosiahol úspešnosť najmenej 30% v každom
predmete prijímacej skúšky (SJL, MAT). V prepočte na body je to najmenej 6 bodov v každom
predmete prijímacej skúšky (SJL, MAT). Uchádzač môže získať najviac 20 bodov v každom predmete
prijímacej skúšky (SJL, MAT) t. j. spolu 40 bodov.

3. Hodnotenie prospechu na základnej škole
Hodnotí sa dosiahnutý priemerný prospech uchádzača o štúdium zo všetkých predmetov, okrem
výchovných predmetov, na konci 8. ročníka a v polroku 9. ročníka.

Priemerný prospech na ZŠ / počet bodov
Ø
body
Ø
body
1,00 – 1,25
20
2,76 – 3,00
6
1,26 – 1,50
18
3,01 – 3,25
4
1,51 – 1,75
16
3,26 – 3,50
2
1,76 – 2,00
14
3,51 – 3,75
1
2,01 – 2,25
12
3,76 a viac
0
2,26 – 2,50
10
2,51 – 2,75
8
4. Hodnotenie úspešnosti v Celoslovenskom testovaní žiakov
9. ročníka základnej školy

Predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
%
body
90 - 100
20
81 - 89
18
71 - 80
16
61 - 70
14
51 - 60
12
41 - 50
10
31 - 40
8

Matematika
%
90 - 100
81 - 89
71 - 80
61 - 70
51 - 60
41 - 50
31 - 40

body
20
18
16
14
12
10
8

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho
konania a poradia vytvoreného podľa počtu získaných bodov jednotlivými uchádzačmi. Maximálny
počet, ktorý môže uchádzač získať v rámci prijímacej skúšky je spolu 98 bodov, z toho za predmety
prijímacej skúšky (SJL, MAT) 40 bodov, za prospech na základnej škole 20 bodov a za úspešnosť
v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy 38 bodov.
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Minimálny počet bodov potrebných na prijatie uchádzača je spolu 32 bodov, čo je 33 %
z celkového počtu bodov. V prípade rovnosti bodov, o prijatí uchádzača o štúdium rozhodnú
pomocné kritériá.

Pomocné kritériá
a. riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača o štúdium, ktorý má zmenenú pracovnú
schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. Zdravotná
spôsobilosť však nemôže brániť uchádzačovi vykonávať činnosti súvisiace so získavaním zručností
vo zvolenom odbore vzdelávania a s výkonom povolania pre ktoré sa bude pripravovať.
b. ak má uchádzač o štúdium lepšie hodnotenie z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka
základnej školy v predmete MAT, umiestni sa na najvýhodnejšom mieste z uchádzačov s rovnakým
počtom bodov.
c. ak má uchádzač o štúdium lepší priemerný prospech zo všetkých predmetov, okrem výchovných
predmetov v polročnej klasifikácii v 9. ročníku základnej školy, umiestni sa na najvýhodnejšom
mieste z uchádzačov s rovnakým počtom bodov.
d. ak je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády zo SJL alebo MAT (okresné, krajské
a celoštátne kolo) umiestni sa na najvýhodnejšom mieste z uchádzačov s rovnakým počtom bodov.
e. ak je uchádzač o štúdium v študijnom odbore 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom
členom Dobrovoľného hasičského zboru, umiestni sa na najvýhodnejšom mieste z uchádzačov
s rovnakým počtom bodov.
f. na štúdium v študijnom odbore 3964 M ochrana osôb a majetku nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý
je oslobodený od telesnej výchovy.

Uchádzači o štúdium so zdravotným znevýhodnením (ZZ)
Podmienky na vykonanie prijímacích skúšok
Uchádzači so zdravotným znevýhodnením (ZZ) môžu mať v zmysle § 65 ods.2 Zákona č. 245/2008
Z. z. v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie prijímacích skúšok (PS).
1. Prijímacie skúšky žiakov so ZZ
1.1 Doplnenie prihlášky na štúdium žiakov so ZZ
Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole podáva rodič (zákonný zástupca) riaditeľovi
strednej školy Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky. V tomto prípade je potrebné vyplniť na prihláške aj
bod 10. – Kód vzdelávania uchádzača s ŠVVP.
1.2 Úprava podmienok na vykonanie PS pre žiakov so ZZ
Podľa Štátneho vzdelávacieho programu platného pre študijné odbory 33 Spracúvanie dreva,
26 Elektrotechnika a 39 Špeciálne technické odbory, tieto odbory nie sú vhodné pre žiakov
s mentálnym postihnutím. Do študijného odboru 3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom
nemôže byť prijatý žiak, ktorý je oslobodený od telesnej výchovy. Do študijného odboru
2682 K mechanik počítačových sietí nemôže byť prijatý žiak s poruchou farbocitu. Podľa Školského
vzdelávacieho programu môžu byť na štúdium vo všetkých študijných odboroch prijatí len žiaci so
zdravotným znevýhodnením I. skupiny, s ľahkým stupňom funkčného obmedzenia. Úprava podmienok
na vykonanie PS spočíva v predĺžení času na vyriešenie úloh vo všetkých druhoch znevýhodnenia
a v tom, že v predmete SJL žiaci s vývojovými poruchami učenia nepíšu diktát. V predmete MAT žiaci
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s dyskalkuliou môžu používať kalkulačku. Pre túto skupinu žiakov bude pripravená zvláštna učebňa
a administrátor.

1.3 Maximálne povolené predĺženie času pre žiakov so ZZ

Druh zdravotného
znevýhodnenia
sluchové
postihnutie
zrakové
postihnutie
telesné
postihnutie
chorí a zdravotne
oslabení
vývinové poruchy
učenia
poruchy aktivity
a pozornosti
poruchy
správania
narušená komunikačná
schopnosť

Skupina podľa
stupňa obmedzenia
I. skupina
ľahký stupeň
predĺžený čas
najviac o 50%
predĺžený čas
najviac o 75%
predĺžený čas
najviac o 75%
predĺžený čas
najviac o 50%
predĺžený čas
najviac o 25%
predĺžený čas
najviac o 25%
predĺžený čas
najviac o 25%
predĺžený čas
najviac o 25%

1.4 Vyplnenie záhlavia testov pre žiakov so ZZ
Záhlavie k testu žiakom s vývojovými poruchami učenia vyplní administrátor (podľa potreby).
1.5 Úprava testov pre žiakov so ZZ
Žiaci budú pracovať s bežnými testami.
1.6 Úprava hodnotenia žiakov so ZZ
Žiaci so ZZ sú hodnotení rovnako ako intaktní žiaci, až na skupinu žiakov s vývojovými poruchami
učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia. Dyskalkulia len v spojení s dyslexiou, dysgrafiou,
dysortografiou. Na samotnú diskalkuliu sa úpravy hodnotenia nevzťahujú.
Žiaci so ZZ v predmete SJL nepíšu diktát a ich hodnotenie pozostáva iba z ohodnotenia vedomostného
testu. Test obsahuje 15 úloh. Maximálny počet bodov je 20. Na úspešné zvládnutie testu je potrebné
získať minimálne 6 bodov, čo je 30% z možného počtu bodov.
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Kritériá prijatia na štúdium pre učebný odbor 3355 H stolár
1. Bez prijímacej skúšky
Uchádzači o štúdium do učebného odboru 3355 H stolár budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.
V prípade, že sa do uvedeného odboru prihlási väčší počet uchádzačov, ako je plánovaný počet,
poradie uchádzačov sa určí na základe dosiahnutého priemerného prospechu uchádzača o štúdium
zo všetkých predmetov, okrem výchovných predmetov, na konci 8. ročníka a v polroku 9. ročníka
základnej školy.

Kritériá prijatia na štúdium v systéme duálneho
vzdelávania pre učebné odbory
3355 H stolár a 3370 H čalúnnik
1. Bez prijímacej skúšky
Uchádzači o štúdium v systéme duálneho vzdelávania do učebného odboru 3355 H stolár a učebného
odboru 3370 H čalúnnik budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.

2. Potvrdenie zamestnávateľa
Uchádzači o štúdium v systéme duálneho vzdelávania do učebného odboru 3355 H stolár a učebného
odboru 3370 H čalúnnik budú prijatí na štúdium na základe potvrdenia vydaného zamestnávateľom,
ktoré priložili k prihláške na štúdium na strednej škole.

Zoznam zamestnávateľov
v systéme duálneho vzdelávania
v spolupráci so školou
MAKROWIN, s.r.o. Detva
NIKA - Ján Petrinec, Detva
TRENDWOOD - twd, s.r.o. Banská Bystrica
MINTAL - Ing. Jozef Mintál, Sielnica
3C LIND Mobler Slovakia, s.r.o. Krupina
EILERSEN Production Slovakia, s.r.o. Veľký Krtíš

Učebný odbor
3355 H stolár
3355 H stolár
3355 H stolár
3355 H stolár
3370 H čalúnnik
3370 H čalúnnik

Poznámka : bližšie informácie na web stránke školy: www.sosdrev.sk

Plánovaný
počet žiakov
pre prijatie
2
2
2
2
5
3
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Všeobecné kritériá prijatia na štúdium
Podmienkou prijatia na štúdium na strednej škole v študijnom odbore, učebnom odbore, alebo
v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania, je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
a zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Ak sa do študijného odboru, učebného odboru alebo učebného odboru v systéme duálneho
vzdelávania neprihlási plánovaný počet žiakov, riaditeľ SOŠ drevárskej vo Zvolene si vyhradzuje právo
uvedený odbor neotvoriť. V takom prípade bude prihláseným uchádzačom o štúdium, ktorí splnili
kritériá prijatia ponúknutý iný študijný alebo učebný odbor vzhľadom na voľné, neobsadené miesta
v jednotlivých odboroch.

Ďalšie informácie pre zákonných zástupcov uchádzača o štúdium
1. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené najneskôr do 3 dní od konania prijímacej skúšky
v druhom termíne na web stránke školy: www.sosdrev.sk a na ploche hlavného vchodu do
budovy Strednej odbornej školy drevárskej, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen. O prijatí
uchádzača rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania.
2. Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do 3 dní
od konania prijímacej skúšky. Prijatí uchádzači budú pozvaní na zápis. Po zápise môže nastať
situácia, keď sa niektorí prijatí uchádzači nezapíšu, čím sa vytvoria voľné miesta pre pôvodne
neprijatých uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacej skúšky. Pre zjednodušenie
komunikácie Strednej odbornej školy drevárskej so zákonnými zástupcami uchádzačov je preto
potrebné v prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.
3. V zmysle § 68 ods. 4 školského zákona 245/2008 Z. z. sa proti rozhodnutiu riaditeľa strednej
školy o neprijatí uchádzača môže zákonný zástupca odvolať v lehote do 5 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia o neprijatí na Strednú odbornú školu drevársku, Lučenecká cesta
2193/17, 960 01 Zvolen.

Informácie / kontakt
riaditeľ školy :
sekretariát riaditeľa školy :

0905 879 162
045 / 52 42 135, e-mail : sosdrev@sosdrev.sk

Kritériá prijímacej skúšky pre uchádzačov o štúdium do ostatných odborov pre školský rok 2019/2020
boli prerokované Pedagogickou radou dňa 21. 03. 2019 .

Vo Zvolene 21. 03. 2019
Ing. Pavel Laššák
riaditeľ školy

