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Stredná odborná škola  
drevárska a stavebná 
č. 1642 
023 02 Krásno nad Kysucou 

Kritériá  

prijímacej skúšky do prvého ročníka 

 študijných odborov pre školský rok 2022/2023 
 

EDUID školy:  100007193 

 

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so 

zákonom 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 Usmernenia MŠVVaŠ 

k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023. 
 

Pre školský rok 2022/2023 urči l   Žilinský samosprávny kraj v Žiline Strednej odbornej 

škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou najvyšší počet žiakov pre študijné odbory 

: 

 

• študijný odbor: 3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  10 žiakov 

• študijný odbor: 3656 K  operátor stavebnej výroby    12 žiakov 

• študijný odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 10 žiakov 

• študijný odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia  12 žiakov 

 

Termíny konania prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sú: 

1. Prvý termín – 2. máj 2022 (pondelok), podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov 

aj 3.  máj 2022, 

2. Druhý termín - 9. máj 2022 (pondelok), podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov 

aj 10. máj 2022, 

 

Do 6. júna 2022 riaditeľ školy zverejní po prerokovaní v pedagogickej rade, či sa na škole 

vykonajú prijímacie skúšky 21. júna 2022 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých 

možno prijať do prvého ročníka. 

 

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na študijné odbory 

 

Bez prijímacej skúšky bude riaditeľ SOŠ drevárskej a stavebnej prijímať žiakov, ktorí v 

celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne 

(slovenský jazyk a literatúra a matematika) úspešnosť najmenej 80 %. Títo žiaci budú 

prijatí na štúdium podľa § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a bude im priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku  – 40 bodov. Riaditeľ 

školy pošle týmto žiakom rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky najneskôr sedem 

dní pred termínom prijímacích skúšok. Ak po doručení výsledkov T9 strednej škole 

bude možné uchádzača prijať bez prijímacej skúšky, bude o  tejto skutočnosti 

uchádzač informovaný. 
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Ak uchádzač nesplní kritérium na prijatie bez prijímacej skúšky, bude konať 

prijímacie skúšky. 

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok 

Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich 

konania. 

Žiak môže získať: 

 

a) body za výsledky prijímacej skúšky 

• maximálne 20 bodov za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra, 

• maximálne 20 bodov za prijímacie skúšky z predmetu matematika 

Celkovo môže žiak získať za prijímaciu skúšku 40 bodov. 

 

Uchádzači robia prijímacie skúšky písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a 

z matematiky z učiva základnej školy podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v základnej škole.  

Dĺžka trvania prijímacích skúšok  – 60 minút zo slovenského jazyka a literatúry, 

       – 60 minút z matematiky. 

 

Aby bol uchádzač úspešný v konaní prijímacej skúšky, musí získať aspoň päť bodov z 

predmetu slovenský jazyk a literatúra a zároveň aspoň päť bodov z predmetu matematika. 

 

b) body za prospech zo základnej školy 

 

• maximálne 10 bodov za priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení 

v 8. ročníku ZŠ, 

• maximálne 10 bodov za priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,  

Celkovo môže žiak získať za hodnotenie prospechu zo ZŠ 20 bodov. 

 

 

Body, ktoré žiak získa za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ 

a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ: 
 

0,1 ( jedna desatina ) študijného priemeru zodpovedá 0,25 bodu. 
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Príklady študijných priemerov a im prislúchajúci započítaný počet bodov: 
 

 

Priemerný prospech 

 

Započítané body 

1,00   10 

1,50   8,75 
2,00   7,5 
2,50   6,25 
3,00   5 
3,50   3,75 
4,00   2,5 
4,50   1,25 

 

Do priemerného prospechu zo základnej školy sa nezaraďujú známky z výchov a správania. 

Ak žiak navštevoval školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov vo všetkých ročníkoch 

uvedených na prihláške na strednú školu ( 6. až 9. roč. ) a na prihláške sú uvedené známky z 

dvoch cudzích jazykov (v ročníkoch 6. až 9.), berú sa do úvahy známky lepšieho z nich. 

Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

absolvoval, nahradí sa toto hodnotenie z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, 

v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

 

c) body za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach  

 

• maximálne 10 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach, za víťazstvo v súťaži 

súvisiacej s odborom vzdelávania, 

• maximálne 10 bodov za umiestnenie v športových súťažiach vyhlásených MŠVV a Š SR 

pre ZŠ na úrovni okresu, kraja, SR a za reprezentáciu SR v školskom roku 2020/2021 a 

2021/2022. 

Celkovo môže žiak získať za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 20 bodov. 

 

 

Body, ktoré žiak získa za umiestnenie v predmetových olympiádach a za víťazstvo v súťaži  

súvisiacej s odborom vzdelávania uskutočnenej na úrovni okresu, kraja a vyššej v školskom 

roku 2020/2021 a 2021/2022: 

 

Druh súťaže, 
predmetovej 

olympiády 
Umiestnenie Body 

SJL, CUJ, MAT, 
FYZ, Pytagoriáda  

do 3. miesta okresné 

kolo 
5 bodov 

SJL, CUJ, MAT, 
FYZ, Pytagoriáda  

do 3. miesta krajské a 

vyššie kolo 
10 bodov 
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Pri predmetových olympiádach sa budú brať do úvahy iba body za najvyššie dosiahnuté 

umiestnenie jednotlivca. V jednom školskom roku sa hodnotí len posledný výsledok súťaže. 

Uchádzač priloží ku prihláške doklad o výsledku súťaže. 

 

Body, ktoré žiak získa za výsledky v športových súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR pre ZŠ 

na úrovni okresu, kraja, SR a za reprezentáciu SR v školskom roku 2020/2021 a 2021/2022: 

 

Umiestnenie Body 

 1. miesto okresné kolo - jednotlivec 3 body 

 1. miesto krajské kolo - jednotlivec 5 bodov 

 do 3. miesta majstrovstvá SR - jednotlivec 10 bodov 

  

 

Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne sa určí na základe 

súčtu počtu získaných bodov za prijímacie skúšky, za študijné výsledky v 8. ročníku ZŠ na 

koncoročnom  hodnotení, v  9. ročníku ZŠ na polročnom hodnotení, za úspešnosť 

v predmetových olympiádach, súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania a za umiestnenie 

v športových súťažiach vyhlásených MŠVVaŠ SR pre ZŠ. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač v prijímacom konaní je 80. 

Minimálny počet bodov na splnenie podmienok prijímacieho konania je 10 bodov. 

 

V prípade rovnakého bodového zisku budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá : 

a) Riaditeľ SOŠ DaS Krásno nad Kysucou prednostne prijme uchádzača, ktorý má 

zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok 

prijímacieho konania. 

b) Celkový počet bodov získaných za prijímacie skúšky z predmetu matematika. 

c) Celkový počet bodov získaných za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a 

literatúra. 

d) Lepšia známka z predmetu matematika na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ. 

e) Lepšia známka z predmetu slov. jazyk a literatúra na polročnom vysvedčení v 9. 

ročníku ZŠ. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na 

vzdelanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva 

a prevencie nie staršiu ako dva roky. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí 

k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciu všeobecné lekárstvo 

o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 

2. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom 
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augustovom týždni.. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný 

zástupca uchádzača riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

V takomto prípade sa uchádzačovi rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma 

riaditeľ školy do prvého ročníka. 

 

3. Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí / neprijatí 

najneskôr do 18. mája 2022.   

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy na 

webovom sídle školy alebo na výveske školy dňa 18.5. 2022. Zoznam obsahuje poradie 

uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu 

bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu 

skúšku úspešne alebo neúspešne.  

 

4.  Prijaté kritériá prijímania uchádzačov o štúdium platia pre prijímacie skúšky v školskom roku 

2022/2023. 
 

5. Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie do prvého ročníka, uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača je povinný doručiť strednej škole potvrdenie 

o nastúpení/nenastúpení na štúdium na strednú školu najneskôr do 23. mája 2022 (23:59 

hod.) Po tomto termíne ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory 

vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť 
 

6. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium škole nedoručí písomné potvrdenie 

o nástupe do prvého ročníka v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na 

štúdium prijatý, bude neplatné ( v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní). Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa 

výsledkov prijímacej skúšky a ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o 

neprijatí. 

 

7. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej, 

č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, 

odbor školstva a športu v Žiline. 
 
 
 

Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou SOŠ drevárskej a stavebnej 

Krásno nad Kysucou dňa 28.2.2022. 

 

 

      PaedDr. Ján Palko 

V Krásne nad Kysucou, dňa 28. februára 2022                   riaditeľ školy 
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