Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2020/2021
Prijímanie na štúdium sa koná podľa Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení
prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020,
ktoré vydal Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Plánovaný počet prijatých uchádzačov o štúdium

Študijný odbor
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo
3348 M tvorba nábytku a interiéru
3349 K technik drevostavieb
3345 K 01 technik drevárskych CNC zariadení – drevárska výroba (exp.)
2682 K mechanik počítačových sietí
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom

Počet
10
10
25
12
10
8
25

Učebný odbor
3355 H stolár

Počet
12

Učebný odbor v systéme duálneho vzdelávania
3355 H stolár
3370 H čalúnnik

Počet
8
8

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných študijných
odborov a prijímacie konanie do trojročných učebných odborov
sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
Overenie umeleckého talentu do študijného odboru
3348 M tvorba nábytku a interiéru
sa koná dištančne podľa bodu 3.3 Vlastné kritérium strednej školy
dňa 20. mája 2020.
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Kritériá prijímacieho konania pre všetky štvorročné študijné odbory

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (okrem známky 5 – nedostatočný)
nasledovne:
1.1 Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
prvý povinný predmet
druhý povinný predmet

:
:

Slovenský jazyk a literatúra
Matematika

1.2 Profilové predmety :
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Riaditeľ školy určuje dva profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy:
prvý profilový predmet

:

Informatika (iba známka z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka )

druhý profilový predmet

:

Fyzika

1.3 Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Riaditeľ školy určil tri doplnkové predmety:
prvý doplnkový predmet

:

Anglický jazyk

druhý doplnkový predmet

:

Občianska náuka

tretí doplnkový predmet

:

Dejepis

2.

PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku ZŠ stupeň prospechu 1 – výborný zo všetkých predmetov,
do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za kritérium z intervalu bodov ( 5 ; 50 ) :
3.1 Predmetová olympiáda:
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Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až
3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, MAT,
ANJ alebo FYZ :
Olympiáda
Okresné kolo
Krajské kolo

1. miesto
15
30

2. miesto
10
20

3. miesto
5
10

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia:
Celonárodné alebo medzinárodné umiestnenia žiaka v súťažiach na 1. až 3. mieste sa započítavajú do
celkového hodnotenia podľa profilácie jednotlivých odborov strednej školy :
Súťaž
Celo/medzinárodná

1. miesto
50

2. miesto
40

3. miesto
30

3.3 Vlastné kritérium strednej školy:
Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za vlastné kritérium z intervalu bodov ( 0 ; 300 ) :
V študijnom odbore 3348 M tvorba nábytku a interiéru sa využije dištančné overenie umeleckého
talentu nasledovne:
-

overenie umeleckého talentu uchádzač vykoná individuálne a samostatne
(bez cudzej pomoci) dištančne („doma“ resp. „na diaľku“) v mieste svojho bydliska
v termíne 20. mája 2020 (streda) v čase od 09 :00 – do 11 :00 h. podľa určeného
zadania úlohy,

-

zadanie úlohy – zátišie, bude zverejnené na web stránke školy
https://sosdrev.edupage.org/ 20. mája 2020 (streda) o 08:30 h.

-

vypracovanú úlohu - kresbu zátišia (fotodokumentáciu vo formáte .jpg alebo .pdf)
spolu s čestným prehlásením uchádzač odošle elektronicky v deň konania skúšky
t. j. 20. mája 2020 na e-mail: jiri.dvoracek@sosdrev.sk
a následne originál kresby zátišia spolu s originálom čestného prehlásenia odošle
aj klasickou poštou najneskôr 21. mája 2020 na adresu školy: SOŠ drevárska,
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen 96001 (alebo 21. mája 2020 doručí osobne).

-

bližšie informácie a pokyny k dištančnému overeniu umeleckého talentu, čestné
prehlásenie (vzor na stiahnutie) tvoria prílohu kritérií a sú zverejnené osobitne na web
stránke školy: https://sosdrev.edupage.org/
Požadované podmienky a pomôcky k overeniu umeleckého talentu:
-

počítač (alebo smartfón) s prístupom na internet,
kresliace potreby (ceruzky alebo uhlík, guma),
formát papiera A3,
smartfón (alebo digitálny fotoaparát),
poštová obálka A4 (alebo A5).
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Kritériá prijímacieho konania pre trojročné učebné odbory

Kritériá prijatia na štúdium pre učebný odbor 3355 H stolár
1. BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Uchádzači o štúdium do učebného odboru 3355 H stolár budú prijatí na štúdium bez prijímacej
skúšky. V prípade, že sa do uvedeného odboru prihlási väčší počet uchádzačov, ako je plánovaný
počet, poradie uchádzačov sa určí na základe dosiahnutého priemerného prospechu uchádzača
o štúdium z dvoch povinných predmetov, zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky na
konci 8. ročníka a v polroku 9. ročníka základnej školy.

Kritériá prijatia na štúdium v systéme duálneho vzdelávania pre
učebné odbory 3355 H stolár a 3370 H čalúnnik
1. BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Uchádzači o štúdium v systéme duálneho vzdelávania do učebného odboru 3355 H stolár a učebného
odboru 3370 H čalúnnik budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.

2. POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Uchádzači o štúdium v systéme duálneho vzdelávania do učebného odboru 3355 H stolár a učebného
odboru 3370 H čalúnnik budú prijatí na štúdium na základe potvrdenia vydaného zamestnávateľom,
ktoré priložia k prihláške na štúdium na strednej škole najneskôr do 31. 08. 2020.

Zoznam zamestnávateľov
v systéme duálneho vzdelávania
v spolupráci so školou
MAKROWIN, s.r.o. Detva
NIKA, s.r.o. Detva
TRENDWOOD - twd, s.r.o. Banská Bystrica
MINTAL, s.r.o. Sielnica
3C LIND Mobler Slovakia, s.r.o. Krupina

Učebný odbor
3355 H stolár
3355 H stolár
3355 H stolár
3355 H stolár
3370 H čalúnnik
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Plánovaný
počet žiakov
pre prijatie
2
2
2
2
8

Všeobecné kritériá prijatia na štúdium a ostatné dôležité informácie
Podmienkou prijatia na štúdium na strednej škole v študijnom odbore, učebnom odbore, alebo
v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania, je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
a zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, ktorú preukáže najneskôr do 31. 08. 2020.
Požadované povinné údaje pre prijímacie konanie:

-

vyplnená prihláška na štúdium na strednú školu,
diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka v olympiádach alebo
súťažiach (dobrovoľné),
v študijnom odbore 3348 M tvorba nábytku a interiéru:
kresba zátišia a fotodokumentácia vypracovaná uchádzačom spolu s čestným
prehlásením podľa bodu 3.3 Vlastné kritérium strednej školy

doručené v určených termínoch na adresu školy.

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/ uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov vo výtvarnej úlohe – kresbe zátišia (platí iba pre študijný
odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru),
uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov v bode 3.1 Predmetová olympiáda (platí pre ostatné odbory).
c/ uchádzač, ktorý dosiahol väčší počet bodov z určených profilových predmetov školy.

Prijímacie konanie (prvý termín):
a/ riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzača na základe
výsledkov prijímacieho konania,
b/ riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej
školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania,
c/ riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo
neprijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou,
d/ uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do
ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie
o nenastúpení žiaka na štúdium,
e/ riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy,
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f/ riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim
uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa poradia výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali
odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu,
g/ riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle
strednej školy alebo na výveske strednej školy,
h/ riaditeľ strednej 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.
Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín):
a/ riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie
o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín),
b/ prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy
odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium,
c/ riaditeľ strednej 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 strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest,
d/ ak sa do študijného odboru, učebného odboru alebo učebného odboru v systéme duálneho
vzdelávania v prijímacom konaní (v prvom a druhom termíne) neprihlási plánovaný počet žiakov, riaditeľ
strednej školy si vyhradzuje právo uvedený odbor neotvoriť,
e/ príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným
zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre:
a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku
na vzdelávanie,
b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na
vzdelávanie v žiadnej strednej škole.
Informácie / kontakt:
Riaditeľ školy/mobil/e-mail

:

Sekretariát školy/telefón/e-mail :

Ing. Pavel Laššák, 0905 879 162, pavel.lassak@sosdrev.sk
Janka Turkotová, 045 / 52 42 135, sosdrev@sosdrev.sk

Kritériá prijímacej skúšky pre uchádzačov o štúdium do študijných a učebných odborov pre školský rok
2020/2021 boli prerokované pedagogickou radou dňa 06. mája 2020.

Vo Zvolene 07. mája 2020
Ing. Pavel Laššák, v. r.
riaditeľ školy
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