
Stredná odborná škola  Jána Antonína Baťu 

Námestie SNP 5, 958 01  P a r t i z á n s k e 

Tel.: +421387479112,   www.sospe.sk,    e-mail:  spojskolape@spspart.sk 

K r i t é r i á 

pre prijatie uchádzačov o štúdium v študijnom odbore, ktorý 

vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania, pre školský rok 2021/2022 

 

      Riaditeľka Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na 

štúdium: 

Uchádzači budú prijímaní na základe overovania študijných výsledkov, špeciálnych schopností 

a zručností alebo nadania (talentová skúška). Overovanie sa bude konať podľa aktuálnych 

pokynov MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR buď prezenčne (v prípade otvorených 

stredných škôl), alebo dištančne (ak budú stredné školy zatvorené). O konkrétnej forme budú 

uchádzači včas informovaní. 

Študijný odbor: 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov /denné 

štúdium/ 

Školský rok: 2021/2022 

Počet prijímaných žiakov: 8 

Termín prijímacích skúšok:  

1. termín - 5. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. máj 2021, 

2. termín - 12. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. máj 

2021 

Forma skúšky: overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentová skúška)   

   

PREZENČNÉ OVEROVANIE 

I. 

Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne................100 bodov 

        z toho: 

1. priamo na talentovej skúške maximálne ....................................80 bodov 

2. za dosiahnuté študijné výsledky zo ZŠ maximálne....................20 bodov 

       pričom sa hodnotí: 

a) celkový priemer študijných výsledkov na konci 6. a 7. ročníka ZŠ, 

b) známka zo slovenského jazyka a literatúry  na konci 7. ročníka ZŠ. 

Od maximálneho počtu 20 bodov sa odčítajú body v týchto prípadoch: 

http://www.sospe.sk/


a) za horší celkový priemerný prospech ako 1,00 nasledovne: 

            2 body ............ ak celkový priemerný prospech je  1,01 – 1,50 

            5 bodov........... ak celkový priemerný prospech je  1,51 – 2,00 

           10 bodov.......... ak celkový priemerný prospech je  2,01 – 2,50 

           15 bodov .... ak celkový priemerný prospech je horší ako  2,50 

 

b) za iný prospech zo slovenského jazyka a literatúry ako „výborný“ nasledovne: 

               2 body ........ za prospech „chválitebný“ 

               3 body......... za prospech „dobrý“ 

5 bodov ...... za prospech „dostatočný“ 

 

II.  Bodové hodnotenie za jednotlivé úlohy talentovej skúšky: 

Úloha č. 1: 

Vecná štúdia / perspektívne zobrazenie predmetov/.......max. 25 bodov 

Úloha č. 2: 

Figurálna kompozícia / maľba/...................................... max. 25 bodov 

Úloha č. 3: 

Plastická štúdia /priestorový objekt z papiera/.............. max. 20 bodov 

 

Prezentácia vlastných prác ....................................... max. 10 bodov 

 

Študijné výsledky zo ZŠ .............................................. max. 20 bodov 

SPOLU:                                         max. 100 bodov 

 

DIŠTANČNÉ OVEROVANIE 

          Ak budú stredné školy zatvorené v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR, prípadne hlavného 

hygienika SR, žiak ZŠ sa fyzicky nezúčastní talentových skúšok. Doma vypracuje zadané úlohy 

(č. 1 až 3), taktiež sústredí vlastné práce a zákonný zástupca (rodič), prinesie osobne, alebo 

pošle poštou, vypracované úlohy a vlastné práce vo forme výkresov, priamo do SOŠ J.A. Baťu 

Partizánske, Námestie SNP 5,  958 01 Partizánske v stanovených termínoch, ktoré budú 

uchádzačovi oznámené vopred. Jednotlivé úlohy budú vyhodnotené a obodované trojčlennou 

komisiou, ktorej zloženie určí riaditeľka školy. 

 

III.  Uchádzač úspešne vykoná talentovú skúšku, ak: 

a) získa minimálne 50 bodov zo 100 za talentovú skúšku a študijné výsledky zo ZŠ 



b) získa vždy minimálne 5 bodov pri hodnotení každej z úloh č. 1,2 a 3 

 

Rozhodovanie o prijatí na štúdium 

Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude zostavené podľa počtu získaných bodov 

v prijímacom konaní. Podľa zostavenej výsledkovej listiny v prijímacom konaní bude v každom 

študijnom odbore prijatých toľko uchádzačov, koľko umožňuje plán výkonov a ktorí sa 

v príslušnom študijnom odbore zapíšu na štúdium. Uchádzač, ktorý neodovzdá zápisný lístok 

v stanovenom termíne zápisu bude zo zoznamu vyradený. 

Pri rovnosti počtu bodov bude poradie prijímaných uchádzačov o štúdium posudzované 

podľa týchto kritérií: 

a) Uprednostnení budú uchádzači, ktorí získali viac bodov na talentovej skúške v úlohách 

č. 1, 2 a 3, 

b) Nemajú zníženú známku zo správania v žiadnom hodnotenom období na ZŠ, 

c) Umiestnili sa na 1.- 3. mieste v okresnom kole predmetovej olympiády alebo 

v umelecky zameranej súťaži, ktorá súvisí so zvoleným študijným odborom. 

 

Všeobecné ustanovenia 

     Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude 

požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálne začlenenie, 

priloží k prihláškovým materiálom žiaka nasledovné doklady: 

- Písomnú žiadosť o individuálne začlenenie žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy 

pre školský rok 2021/2022 

- Individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol 

vzdelávaný na ZŠ 

- Aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium 

Prijatie uchádzača na štúdium na strednej škole je podmienené úspešným ukončením 

štúdia na základnej škole! 

 

     Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 

dňa  11. 01. 2021. 

. 

 

Partizánske 26. 01. 2021 

                                                                             Ing. Katarína Hartmannová 

                                                                                     riaditeľka školy 


