Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
Kritéria na overenie talentu uchádzačov o štúdium do športovej triedy v šk. roku 2013/2014 zameranej na hokej
V súlade s § 65 a § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.1.2013 určuje riaditeľ
Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 2411 K
mechanik nastavovač školský rok 2013/2014.
Talentové prijímacie pohovory budú dňa 26. 3. 2013, súčasťou prijímacieho konania je aj prijímacia skúška z profilových
predmetov podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2013/2014.
Do športovej triedy prijmeme maximálne 30 žiakov, ktorí úspešne vykonajú prijímacie pohovory. Podmienkou pre prijatie je
dobrý zdravotný stav pre štúdium v športovej triede potvrdený lekárom. V prípade menšieho záujmu o športové zameranie
sa otvorí len pol triedy so zameraním na šport, prípadne malého záujmu bude študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač
bez športového zamerania.
I. Podmienky prijímacieho konania
1. Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
2. Prospech zo základnej školy
3. Prijímacia skúška – slovenský jazyk a literatúra
4. Prijímacia skúška – matematika
5. Doterajšie dosiahnuté výsledky (absolvent šport. triedy, držiteľ výkonnostnej triedy,
reprezentant mesta, regiónu, Slovenska

20 bodov
30 bodov
20 bodov
20 bodov

Spolu:

100 bodov

10 bodov

1. Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Zákonný zástupca/žiak obdrží spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku podrobné informácie o forme, obsahu a pomôckach
potrebných na overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
Obsah overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Uchádzač musí vykonať talentovú skúšku:
 Antropometrické testy (výška, hmotnosť),
 Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti (max. 20 bodov):
 člnkový beh 10 x 5m (bežecká rýchlosť, max. 5 bodov),
 skok do diaľky z miesta (max. 5 bodov),
 ľah – sed (max. 5 bodov),
 počet zhybov (max. 5 bodov).
2. Prospech zo základnej školy
 Počíta sa ako celkový priemer koncoročných známok vyrátaný z povinne klasifikovaných predmetov v 6., 7., 8.
ročníku a v 1. polroku 9. ročníka. Prospech z výchovných predmetov sa neberie do úvahy.
 Celkový priemer sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.
 Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 30, ak priemerná známka za všetky ročníky dosiahla 1,00.
3. Prijímacia skúška – slovenský jazyk a literatúra – max. 20 bodov
4. Prijímacia skúška – matematika – max.20 bodov
II. Doplňujúce kritériá. V prípade rovnakého počtu bodov na umiestnenie uchádzačov použijeme doplňujúce kritéria:
1. Body za talentovú skúšku.
2. Body za prospech zo základnej školy.
3. Body za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.
4. Body za prijímaciu skúšku z matematiky.
III. Kritérium zdravotnej spôsobilosti na štúdium a výkon povolania

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje do
20. februára 2013. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára 2013. Uchádzač má na
prihláške potvrdené od praktického lekára, že je schopný študovať študijný odbor mechanik nastavovač.
V súlade zo zdravotnými požiadavkami pre študijný odbor mechanik nastavovač na štúdium môžu byť prijatí uchádzači s
dobrým zdravotným stavom, ktorí netrpia duševnou poruchou, chybou alebo záchvatovými stavmi. Nesmú mať poruchy
pohybového ústrojenstva, chyby alebo choroby srdca a ťažké choroby dýchacieho ústrojenstva. Neprípustné sú ťažké
chyby zraku a poruchy sluchu. Študijný odbor nie je vhodný pre žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou.
IV. Záverečné ustanovenia
Na základe uvedených „kritérií“ v bode I., II. ,III. sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa najvyššie získaného
počtu bodov (max. 100). Prijatí na štúdium budú uchádzači, ktorí budú umiestnení od prvého miesta až po tridsiate
miesto.
Žiaci, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a boli prijatí, dostanú s rozhodnutím o prijatí aj oznámenie o čase,
mieste a spôsobe zápisu do 1. ročníka. Podmienkou prijatia na štúdium na strednej škole je úspešné ukončenie 9.
ročníka základnej školy.

V Bardejove 31. 1. 2013

Ing. Peter Dulenčin, PhD.
riaditeľ školy

