
 

K r i t é r i á 
pre nadstavbové štúdium študijného odboru 2414  L 04 strojárstvo-podnikanie a služby, 

pre šk. r. 2019/2020 

 
Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Ul. pplk. Pľjušťa 29, Skalica v zmysle 

zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa zákona 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 po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa 

stanovuje kritériá na prijatie do 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru   

2414 L 04 strojárstvo-podnikanie a služby, pre absolventov príslušných učebných odborov 

podľa platnej legislatívy pre školský rok 2019/2020.  

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia  

1.termín: dňa 26. júna 2019 (streda) 

2.termín: dňa 23. augusta 2019 (piatok) 
 

(Ak sa uchádzač o nadstavbové štúdium  nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť prijímacích skúšok, stanoví 

sa náhradný termín po dohode s riaditeľom školy).  

 
 Do uvedeného odboru budú prijatí uchádzači podľa týchto kritérií: 
 

1. zdravotná spôsobilosť - je nutná  

2. stredné odborné vzdelanie – príslušný výučný list  v zmysle platnej legislatívy 

3. výsledky prijímacieho konania: 

Uchádzač môže získať: 

3A. max. 25 bodov zo SJL - za pravopisné cvičenie, určenie vzorov podstatných mien, 

určenie hlavných a vedľajších členov, antonymá, slohové postupy, jazykové štýly, priradenie 

literárneho diela k autorovi. 

3B.  max. 25 bodov z MAT - za riešenie rovnice, výpočet priemeru, obsahu plochy, povrchu 

a objemu telesa  / žiaci môžu používať tabuľky a kalkulačky/. 

 

Riaditeľstvo školy vyhotoví poradie uchádzačov podľa klesajúceho bodového zisku. 

 

Na základe tohto poradia budú prijatí uchádzači podľa počtu žiakov pre danú triedu 

 - 30 žiakov (denná aj externá forma štúdia).  

 

V prípade nezapísania uchádzača na nadstavbové štúdium, budú vydané nové rozhodnutia 

pre ďalších uchádzačov podľa poradia až do naplnenia plánovaného počtu žiakov.  

 

Mgr. Katarína Zelenková v.r. 
riaditeľka školy  

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 25. 3. 2019. 

Prerokované na zasadnutí Rady školy pri SOŠ strojníckej Skalica dňa 28. 3. 2019.  

 



Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01  Skalica 

 

Nadstavbové štúdium – externá forma (popri zamestnaní), 2 roky, ukončené maturitnou 

skúškou 

Od 1. septembra 2019 otvárame 1 triedu s maximálnym počtom žiakov 30 

v odbore 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby. 

Pre študijný odbor 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby sa môžu prihlásiť absolventi 

nasledujúcich učebných odborov: (kód učebného odboru, názov a zameranie) 

2401 2  zlievač 

2436 2  modelár 

2423 2  nástrojár 

2432 2  puškár 

2433 2  obrábač kovov 

2435 2 01 klampiar – strojárska výroba 

2463 2  hodinár 

2464 2  strojný mechanik 

2466 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 

2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 

2466 2 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia 

2466 2 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá 

2466 2 21 mechanik opravár – hasičská technika 

2487 2 01 autoopravár – mechanik 

2487 2 03 autoopravár – karosár 

2487 2 04 autoopravár – lakovník 

2488 2   mechanik špecialista automobilovej výroby 

 

Podmienkou pre prijatie do 1.ročníka nadstavbového štúdia je úspešné vykonanie prijímacích 

skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

 

Termín prijímacích skúšok a kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020 zverejní 

riaditeľ školy na webovej stránke školy. Uchádzači budú pozvaní písomne na prijímacie pohovory. 

Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na posledný úplný júnový týždeň. Konkrétny deň 

konania skúšky určí riaditeľ školy. Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní 

podmienky pre prijatie uchádzačov. 

Druhý termín prijímacích skúšok škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových 

týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. 

 

Prihlášky do nadstavbového štúdia sú k dispozícii na sekretariáte Strednej odbornej školy strojníckej 

Skalica a na personálnom oddelení v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.. 

 

Do 31. mája 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové štúdium.  

Prihlášky spolu s výučným listom v príslušnom učebnom odbore je potrebné odovzdať riaditeľovi 

strednej školy. 

 
Kritériá  pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2019/2020 
Prijímanie žiakov na štúdium sa vykoná v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní č.245/2008 Z.z. §62–§71 a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa stanovia kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov 

a uchádzačky na štúdium na našu strednú školu (ďalej len „uchádzač“). 

 

 


