Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Kritéria
pre prijímacie konanie na štúdium
do učebných odborov na školský rok 2019/2020

3355 H stolár
3370 H čalúnnik
Prijímacie konanie 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, 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,
zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov v súlade so zákonom č.
61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Podmienky prijímacieho konania
Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa
určil počet žiakov prvého ročníka pre uvedené učebné odbory pre školský rok 2019/2020:
1 trieda v členení:
- učebný odbor 3355 H stolár – počet žiakov 12 a učebný odbor 3370 H čalúnnik – počet žiakov 10.
1.1 Žiaci budú prijatí bez konania prijímacích skúšok.
1.2 Prihlásení žiaci budú prijímaní do počtu stanovenom plánom prijímania podľa týchto kritérií:
- priemer študijných výsledkov z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika dosiahnutý na konci 8.
ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy,
- výsledky v celoštátnom testovaní vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - Testovanie 9.
1.3 Podmienkou definitívneho prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
2. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť uchádzača:
- do učebných odborov môžu byť prijatí uchádzači bez porúch obmedzujúcich funkciu nosného a pohybového
systému sťažujúcich dlhšie státie, ako sú poruchy chrbtice, dolných končatín (ťažšieho charakteru), horných
končatín a ochorenia veľkých a malých kĺbov sťažujúcich funkčnú zdatnosť rúk. Uchádzač nemá mať chronické
a alergické choroby kože (najmä kože rúk a tváre) a dýchacích ciest, nesmie trpieť ani na dekompenzované
a subkompenzované záchvatové stavy, nervové choroby sprevádzané poruchami funkcií a koordinácie.
Uchádzači nesmú mať závažnejšie poruchy sluchu (vyžadovaná sluchová ostrosť 3 m pre obojstranný šepot),
ani poruchy zraku (zraková ostrosť musí byť aspoň 5/5 do blízka J. Č. 1, ďalekozrakosť s prípadnou korekciou,
s astigmatizmom do 1,0 cyl D, bez vnútroočných zmien disponujúcich s odklopením sietnice) a nesmú sa
vyskytovať ani poruchy farbocitu.
- do učebných odborov môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne
potvrdil dorastový lekár.
V prípade uchádzača so ŠVVP je potrebné, aby sa jeho zákonný zástupca vopred (pred podaním prihlášky na
štúdium) oboznámil s „Požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uchádzača“ uvedenými v bode 2. a v termíne do
12. apríla 2019 individuálne konzultoval druh ŠVVP s riaditeľom strednej školy. Zákonný zástupca uchádzača
so ŠVVP priloží k prihláške na štúdium nasledovné doklady:
- písomnú žiadosť o individuálne začlenenie v bežnej triede strednej školy pre školský rok 2019/2020,
- individuálny výchovno-vzdelávací program, podľa ktorého bol vzdelávaný na ZŠ,
- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení.
Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke, či na základe priloženej
dokumentácie uchádzača so ŠVVP vie vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom
odbore.
3. Záverečné ustanovenia
- priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy,
- prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov prijatých v prijímacom konaní,
- riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovej stránke školy poradie prijatých uchádzačov pod kódmi,
ktoré im budú pridelené na začiatku prijímacieho konania,
- riaditeľ školy zašle zákonným zástupcom prijatých žiakov písomné rozhodnutie o prijatí na štúdium a zároveň
im bude doručená informácia o termíne zápisu prijatých uchádzačov a dotazník, v ktorom prijatý uchádzač

vyznačí výber z povinne voliteľných predmetov etická/náboženská výchova a záujem o štúdium cudzieho jazyka
(anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk),
- ak sa uchádzač o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium prijatý
je neplatné a riaditeľ školy uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí
uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta,
- voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta je možné odvolať sa do 5 pracovných dní od jeho
doručenia (§ 68 ods. 4 zákona 245/2008).
4. Dôležité termíny pre prijímacie konanie
- do 31. 3. 2019 zverejnenie kritérií na štúdium v učebnom odbore,
- do 10. 4. 2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy,
- do 20. 4. 2019 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu,
- 30. 4. 2019 riaditeľ školy zverejní poradie uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy podľa
výsledkov prijímacieho konania a zašle zákonným zástupcom prijatých žiakov písomné rozhodnutie o prijatí na
štúdium.
- 6. 5. 2019 a 7. 5. 2019 zápis žiakov - v pracovných dňoch čase od 7,00 - 14,00 hod. na sekretariáte riaditeľa
školy. Zákonný zástupca potvrdí záujem o štúdium svojho syna (dcéry) odovzdaním „Zápisného lístka na
štúdium na SŠ“, ktorý uchádzačovi vydá základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný! Ak
sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium na strednej škole je
neplatné!
- do 7. 6. 2019 zverejnenie konania 2. kola prijímacieho konania (v prípade nenaplnenia stanoveného počtu).
- 18. 6. 2019 - 2. kolo prijímacieho konania.
Prerokované na pedagogickej rade dňa 26. 3. 2019 a v Rade školy pri SOŠ drevárskej, Filinského 7, Spišská
Nová Ves dňa 28. 3. 2019. Podmienky pre prijatie do uvedeného učebného odboru pre školský rok 2019/2020 sú
platné od 31. 3. 2019.
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