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Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka na schválené odbory 

vzdelávania Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104,             

034 01 Ružomberok v školskom roku 2020/2021 

 
Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružombe-

rok v súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie              

v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 

29.4.2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 

§150 ods. 8zákona a §161k č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)                   

u r č u j e  upravené kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium              

do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na dva odbory               

vzdelávania v našej škole – Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 

034 01 Ružomberok do 15. mája 2020. 
 

2. Zákonný zástupca prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy 

EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu                        

jakubikova@sosprk.sk alebo poštou na adresu školy, ak nepodal prihlášku/y už podľa pô-

vodného termínu (do 10. apríla 2020). Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis 

zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. V prihláške uvedie aj 

telefonický a e-mailový kontakt na zákonných zástupcov. 
 

3. Ak je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády – ak sa žiak umiestnil na                       

1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku                          

v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), MAT, CHEM, FYZ, technickej olym-

piáde alebo Pytagoriáde zákonný zástupca k prihláške pripojí o tom doklad. Rovnako po-

stupuje v prípade celonárodného a medzinárodného umiestnenia žiaka v súťažiach MAT, 

CHEM, FYZ, robotického a environmentálneho charakteru. 
 

 4. Riaditeľ školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium 

vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Zákonný zástupca, uchádzača so 

zdravotným znevýhodnením, predloží škole vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti 

študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne najneskôr 31. augusta 2020. 

(potvrdenia z CPPPaP, potvrdenia od lekára na výkon povolania – špecifické chemici, 

alergie,...). 
 

5. Ak zákonný zástupca maloletého uchádzača dáva prihlášku na štúdium v študijnom odbo-

re, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania 

– SDV – (2860 K chemik operátor), pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelá-

vaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré vybranému uchádzačovi vydá 

zamestnávateľ– MONDI SCP, a.s. Ružomberok. 
 

6. Vhodnosť učebného a študijných odborov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami je potrebné konzultovať so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi 

v príslušnej poradni, kam daný žiak patrí. 
 

7. V súlade s § 64 ods.2 školského zákona Stredná odborná škola polytechnická 

v Ružomberku  v školskom roku 2020/2021 otvára: 
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Škola môže prijať na základe schváleného plánu výkonov pre určené študijné odbory dve triedy 

prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory: 
 

  2679 K  mechanik - mechatronik 0,6 14 

  2697 K  mechanik  elektrotechnik                0,4   8 

  2413 K  mechanik  strojov a zariadení        0,5 10 

  2860 K  chemik operátor                              0,5    10 * 
         * štúdium v systéme duálneho vzdelávania (SDV) v spolupráci s MONDI SCP, a.s. Ružomberok 
 

II . KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY 
 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 
 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok                          

z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník nasledovne: 
 

1.1. Povinné predmety: 
 

Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 –x) .(4 –x), kde x je známka. 
 

 Slovenský jazyka literatúra 

 Matematika  
 

1.2. Profilové predmety 
 

Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 –x) .(4 –x), kde x je známka. 
 

prvý profilový predmet:  Fyzika  
druhý profilový predmet:  Chémia 
 

V prípade, že žiak z profilových predmetov v 8. alebo 9. ročníku nemá niektorý z 

určených predmetov, škola pre chýbajúci predmet určila, že bude rátať s dvojnásobkom 

známky za ročník, kde táto známka je uvedená (napr. CHEM v 8. ročníku nebola, v 9. 

ročníku mal žiak známku 2, budeme rátať známku 2 aj za 8. ročník).  

Žiakovi, ktorý z profilových predmetov v 8. alebo 9. ročníku bude hodnotený ako 

absolvoval budú žiakovi z určených predmetov pridelené 3 body. 
 

1.3. Doplnkové predmety  
 

Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 –x) .(4 –x), kde x je známka. 
 

prvý doplnkový predmet:  Anglický jazyk  
 

V prípade, že žiak z doplnkových predmetov v 8. alebo 9. ročníku nemá niektorý z 

určených predmetov, škola pre chýbajúci predmet určila, že bude rátať s dvojnásobkom 

známky za ročník, kde táto známka je uvedená (napr. CHEM v 8. ročníku nebola, v 9. 

ročníku mal žiak známku 2, budeme rátať známku 2 aj za 8. ročník).  

Žiakovi, ktorý z doplnkových predmetov v 8. alebo 9. ročníku bude hodnotený ako 

absolvoval budú žiakovi z určených predmetov pridelené 2 body. 
 

2. PROSPECH 
 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania (8., 7. a 6. ročníku)  
stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta                    

5 bodov za každý školský rok. 
 

3.   ĎALŠIE KRITÉRIA 
 

3.1. Predmetová olympiáda  

 Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na           

1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo  9. ročníku  
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v olympiáde z týchto predmetov: 
 

 Slovenský jazyk a literatúra 

 Anglický jazyk 

 Nemecký jazyk 

 Matematika 

 Fyzika 

 Chémia 

 Technické olympiády 

 Pytagoriáda 
 

Bodové ohodnotenie za jednotlivé miesta: 
 

1. miesto  –   50 bodov 

2. miesto  –   40 bodov 

3. miesto  –   30 bodov 

4. miesto  –   20 bodov 

5. miesto  –   10 bodov  
 

Do bodového hodnotenia sa berie najlepšie umiestnenie žiaka max. z dvoch rôznych 

predmetových  olympiád 
 

4.  V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ  

    NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ: 
 

   a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)                
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude    

   prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie    

  sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

   b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  
   c/  dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy 

   d/ dosiahol väčší počet bodov za oba povinné predmety, 
  e)  dosiahol väčší počet bodov za povinný predmet Matematika, 

  f)  dosiahol väčší počet bodov za povinný predmet Slovenský jazyk a literatúra.  
 

Vstupné údaje:  vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

III. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE  UČEBNÝ ODBOR: 
 

Škola môže prijať na základe schváleného plánu výkonov pre určené učebný odbor jednu triedy 

prvého ročníka: 
 

  Kód a názov učebného odboru 
Počet 

tried 
Počet  

 žiakov 

  2487 H 01 autoopravár - mechanik 1 18 

 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 
 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok                          

z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník nasledovne:  
 

1.1. Povinné predmety: 
 

Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 –x) .(4 –x), kde x je známka. 
 

 Slovenský jazyka literatúra 

 Matematika  
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1.2. Profilové predmety 
 

Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 –x) .(4 –x), kde x je známka. 
 

prvý profilový predmet:  Fyzika  
 

V prípade, že žiak z profilových predmetov v 8. alebo 9. ročníku nemá niektorý z 

určených predmetov, škola pre chýbajúci predmet určila, že bude rátať s dvojnásobkom 

známky za ročník, kde táto známka je uvedená (napr. CHEM v 8. ročníku nebola, v 9. 

ročníku mal žiak známku 2, budeme rátať známku 2 aj za 8. ročník).  

Žiakovi, ktorý z profilových predmetov v 8. alebo 9. ročníku bude hodnotený ako 

absolvoval budú žiakovi z určeného predmetu pridelené 3 body. 
 

1.3. Doplnkové predmety  
 

Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 –x) .(4 –x), kde x je známka. 
 

prvý doplnkový predmet:  Anglický jazyk  
 

V prípade, že žiak z doplnkových predmetov v 8. alebo 9. ročníku nemá niektorý z 

určených predmetov, škola pre chýbajúci predmet určila, že bude rátať s dvojnásobkom 

známky za ročník, kde táto známka je uvedená (napr. CHEM v 8. ročníku nebola, v 9. 

ročníku mal žiak známku 2, budeme rátať známku 2 aj za 8. ročník).  

Žiakovi, ktorý z doplnkových predmetov v 8. alebo 9. ročníku bude hodnotený ako 

absolvoval budú žiakovi z určeného predmetu pridelené 2 body. 
 

2. PROSPECH 
 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania (8., 7. a 6. ročníku)  
stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta                    

5 bodov za každý školský rok. 
 

3. ĎALŠIE KRITÉRIA 
 

3.1. Predmetová olympiáda  
 

 Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil                  

na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo  9. 

ročníku v olympiáde z týchto predmetov: 
 

 Slovenský jazyk a literatúra 

 Anglický jazyk 

 Nemecký jazyk 

 Matematika 

 Chémia 

 Fyzika 

 Technické olympiády 

 Pytagoriáda 
 

 

Bodové ohodnotenie za jednotlivé miesta: 
 

1. miesto  –   50 bodov 

2. miesto  –   40 bodov 

3. miesto  –   30 bodov 

4. miesto  –   20 bodov 

5. miesto  –   10 bodov  
 

Do bodového hodnotenia sa berie najlepšie umiestnenie žiaka max. z dvoch rôznych 

predmetových  olympiád 
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4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ  
  NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ: 
 

 a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)                

           a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude      

           prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie    

           sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

 b/  získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

 c/  dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy 

 d/  dosiahol väčší počet bodov za oba povinné predmety, 

 e)  dosiahol väčší počet bodov za povinný predmet Matematika, 

 f)  dosiahol väčší počet bodov za povinný predmet Slovenský jazyk a literatúra.  
 

Vstupné údaje:  vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 
 

              IV. DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 

1. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa osobných identifikačných kódov na 

výveske školy na vchodových dverách a na webovej stránke školy podľa výsledkov prijí-

macieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.  

                  

 2. Riaditeľka strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie  

o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskeno-

vaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 
 

 3. Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí Strednej odbornej 

škole polytechnickej v Ružomberku, ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvr-

denie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štú-

dium, (príloha č. 1). 
Uchádzač nahlási cudzí jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ), 

voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova, (príloha č.2). 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručí 

strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu jakubikova@sosprk.sk alebo 

výnimočne poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

Po dátume 4. júna 2020 nástup na štúdium zaniká. Potom prebieha do 15. júna – 

autoremedúra riaditeľa. 
 

4.  Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky Strednej odbornej školy, 

Sládkovičova ulica 140, 034 01 Ružomberok. O odvolaní rozhoduje Žilinský samo-

správny kraj, odbor školstva a športu, Žilina. 
 

5.  Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 

miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.  
 

6. Riaditeľka školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí                  

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho               

konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.  
 

7. Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na                  

webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.  
 

8. Riaditeľka školy do 15.júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve                       

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na strednej škole 
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V. PRIJÍMACIE KONANIE NA NENAPLNENÝ POČET MIEST 
(druhý termín) 

 
 

 1. Pedagogická rada prerokovala a odporúča riaditeľke školy zverejniť rozhodnutie            

o tom,  či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre          

žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a toto rozhodnutie zverejniť             

do 15. júna 2020. 
 

 2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.  
 

 3. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. 
  

 4. Zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 Strednej odbornej 

škole polytechnickej v Ružomberku, ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvr-

denie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na              

štúdium,  (príloha č. 1).  

  Uchádzač nahlási cudzí jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ), 

voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova.  Záväzné potvr-

denie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručí strednej škole cez in-

formačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva pro-

stredníctvom e-mailu jakubikova@sosprk.sk lebo výnimočne poštou na adresu školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
 

 5. Riaditeľka školy do 1. júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve                      

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet 

miest.  
 
 

Ďalšie informácie môžete získať na www.sosprk.sk  na výveske školy alebo sa v prípade záujmu ob-

ráťte na vedenie školy telefonicky, č. t. 044 / 432 36 37  alebo e-mailom: info@sosprk.sk. 
  

V Ružomberku, dňa 05. 05. 2020 

 

  

                                                                                       Ing. Anna Kyseľová, v. r. 

                                                                                 riaditeľka poverená vedením školy  
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Príloha č. 1:  Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium. 

 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)   

 

       Stredná odborná škola polytechnická 

       Sládkovičova ulica 104 

  034 01  Ružomberok  
      

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

 Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium. 

 Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

 

 

S pozdravom  

 

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  
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Príloha č. 2 :  Záujem o štúdium povinne voliteľných predmetov 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)   

       Stredná odborná škola polytechnická 

       Sládkovičova ulica 104 

  034 01  Ružomberok  
     

 

  

V ............................................., dňa ......................  

 

 

 

 

Vec:  Záujem o štúdium povinne voliteľných predmetov 

 

V  prvom ročníku štúdia v školskom roku 2020/2021  mám záujem študovať povinne voliteľ-

né predmety: 

 

  1. a) náboženskú výchovu                  b)   etickú výchovu 

           - rímskokatolícku 

- evanjelickú  
 

           ( zvolenú výchovu podčiarknite) 

   

 2. a) anglický jazyk   b)    nemecký jazyk    

         ( zvolený cudzí jazyk podčiarknite alebo dopíšte) 

                         

                                                        

                                                                          ......................................................... 

                                                                                podpis uchádzača            

  


