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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ AKO ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA  

SPOJENEJ ŠKOLY JURAJA HENISCHA, SLOVENSKÁ 5, 085 01 BARDEJOV 

EDUID: 100011494, KÓD ŠKOLY: 678201 

 

 

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, 3-ROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

 

V súlade s § 62 až § 68 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 27. 01. 2022 po 

súhlasnom vyjadrení rady školy zo dňa 26. 01. 2022  a po stanovení najvyššieho počtu žiakov v študijnom odbore 

a učebnom odbore  v zmysle § 31 zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov určuje riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove tieto kritériá prijímacieho 

konania do 1. ročníka  

forma a dĺžka štúdia, spôsob ukončenia štúdia 

- denné štúdium 3-ročné,  ukončené záverečnou skúškou 

učebný odbor          

2487 H 01 autoopravár – mechanik       

2487 H 02 autoopravár – elektrikár       

3678 H inštalatér                   

    

Forma: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov, uchádzači sa prijímajú bez 

prijímacích skúšok podľa poradovníka, do ktorého sa započítavajú body až po stanovený počet žiakov, 

ktorý je možné prijať pre príslušný odbor: 

1. preferenčné body za študijné výsledky za prospech na konci 8. ročníka ZŠ a na polrok 9. ročníka ZŠ z 
povinne klasifikovaných predmetov, prospech z výchovných predmetov sa neberie do úvahy: 

• prospech na konci 8. ročníka ZŠ max. 100 bodov ak priemerná známka je 1,00, 
• prospech na polrok 9. ročníka ZŠ max. 100 bodov ak priemerná známka je 1,00. 
2. výsledky súťaží a predmetových olympiád: 

 

Umiestnenie Medzinárodné Národné kolo Krajské kolo Okresné kolo 

1. 40 30 25 20 

2. 35 25 20 15 

3. 30  20  15 10 

Úspešný riešiteľ 25 15 10 5 

Účastník 20 10 5 2 

 

Kópiu dokladu o umiestnení žiaka na súťaži odporúčame doručiť najneskôr v deň prijímacej skúšky a musí 

obsahovať: meno a priezvisko, dátum udelenia diplomu, pečiatku a podpis organizátora, na rube musí byť 

opatrená pečiatkou ZŠ a podpisom riaditeľa. Žiak sa môže preukázať viacerými diplomami (z rôznych 

súťaží), pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v 

najvyššom kole tejto súťaže. 

3. vlastné kritérium strednej školy: 50 bodov získava žiak, ak si podal prihlášky na dva odbory vzdelávania 
na SOŠ polytechnickú pre každý odbor. 
4. 15 bodov získavajú žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou. 
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Podmienkou prijatia je : 

 Ukončenie nižšieho stredného vzdelania – dokladom je koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ, ktoré musí 
predložiť žiak najneskôr v prvý septembrový týždeň školského roku 2023/2024. 

 

V prípade rovnosti celkového počtu bodov medzi dvoma alebo viacerými uchádzačmi o lepšom 

umiestnení rozhodne kritérium v uvedenom poradí: 

a) zmenená pracovná schopnosť, 
b) počet bodov získaných za prospech v ZŠ, 
c) výsledky celoplošného testovania deviatakov. 
 

 

 

 

 

V Bardejove 20. 01. 2022                    Ing. Peter Dulenčin, PhD. 

                                                                                                                                        - riaditeľ školy - 
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