
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 

 

 

K r i t é r i a   pre prijímacie konanie 

 do študijného odboru 3348 M tvorba nábytku a interiéru,  
vyžadujúceho overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  

  v školskom roku 2021/2022 
 

     Prijímacie konanie sa v súlade s § 62 – 68 a § 105 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 s § 

10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, 

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, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s § 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 

a Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. januára 2021 a po prerokovaní 

v pedagogickej rade sa prijatie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 bude konať 

nasledovne: 

 

1. Dátum konania prijímacích skúšok:   

a/ v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 

2021, 

 

b/ v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. 

mája 2021 

(termíny konania prijímacích skúšok sú určené v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti 

s ochorením COVID 19 na základe uvedených rozhodnutí MŠVVaŠ SR  zo dňa 4. 1. 2021 a 26. 1. 

2021). 

 

2. Kritéria pre prijatie na štúdium 

 

2.1. Maximálny počet prijímaných žiakov do prvého ročníka v dennej forme pre študijný odbor 

3348 M tvorba nábytku a interiéru  - 11 žiakov. 

 

2.2. Overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania z týchto oblastí: 

 
P. 

č. 

Ú l o h a Obsah a forma prijímacej skúšky Trvanie 

skúšky 

Maximálny 

počet bodov 

1. Modelovanie - modelovanie plastických 

objektov z hliny podľa predlohy. 

45 minút 20 

2. Ovládanie výtvarných techník 

a perspektívne videnie 

- ovládanie grafických 

a farebných výtvarných techník – 

kresba uhľom, ceruzou, suchým 

pastelom 

- kresba priestorového útvaru 

90 minút 40 

 

2.3. Talentové skúšky koná každý žiak, ktorý podal prihlášku na uvedený  študijný odbor. 

2.4. Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak získať na prijímacej skúške je 60. Podmienky pre 

prijatie do uvedeného študijného odboru splnia tí žiaci, ktorí získajú minimálne 30 bodov. 

 

2.5. Poradie prijatých uchádzačov  sa určí na základe získaného počtu bodov. 

 

2.6. V prípade rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý 
- podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení noviel 

a doplnkov má zmenenú pracovnú schopnosť (potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti  

odovzdané spolu s prihláškou žiaka) 

- má lepší priemerný prospech študijných výsledkov z predmetov slovenský jazyk a literatúra a 

matematika dosiahnutý na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.  



- ak bude žiak hodnotený v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika na konci 8. ročníka 

a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy „absolvoval“, toto hodnotenie sa nahradí 

hodnotením daných predmetov z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 

známkou. (Usmernenie MŠVVaŠ SR pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných 

škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23. 2. 2021) 

- v prípade, ak bude žiak hodnotený slovne z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika na 

konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy platí nasledujúci prevod slovného 

hodnotenia na známky:   

 dosiahol veľmi dobré výsledky – známka 1 

 dosiahol dobré výsledky – známka 2 

 dosiahol uspokojivé výsledky – známka 3 

 dosiahol neuspokojivé výsledky – známka 4 

(Usmernenie MŠVVaŠ SR pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a 

zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23. 2. 2021): 

 

2.7. Neprijatie žiakov z dôvodu neotvorenia odboru - v prípade nedostatočného počtu prihlásených  

žiakov do uvedeného študijného odboru,  škola tento odbor pre školský rok 2021/2022 neotvorí. 

 

3. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť uchádzačov: 

     Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom po ukončení 9. 

ročníka základnej školy. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzačov je potrebné lekárske 

posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Prijatiu uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu prekáža závažné 

zrakové znevýhodnenie. Individuálne sa posudzujú záchvatové ochorenia, kožné ochorenia a 

ochorenia pohybového aparátu. Uvedený študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov s mentálnym 

postihnutím.  

 

4. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania je do 20. mája 2021.  

 

5. Odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí môžu všetci zákonní zástupcovia žiaka  v termíne do 5 

dní od dňa doručenia rozhodnutia (§ 68 školského zákona). 

 

6. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení 

žiaka na štúdium  strednej školy je do 25. mája 2021. 

 

 

     Podmienky prijímacieho konania pre študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru pre školský 

rok 2021/2022 boli prorokované a schválené v pedagogickej rade dňa 24. 2. 2021 a v Rade školy pri 

SOŠ drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves dňa 24. 2. 2021 a sú platné od 26. 2. 2021. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 26. 2. 2021 

 

 

 

 

                         

                                                                                                                          Ing. Vladimír Jančík 

                       riaditeľ školy 
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