
Organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 

 

 

1.  Podľa novely školského zákona č.: 415/2021 Z.z. vypĺňa zákonný zástupca žiaka iba 1 

prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbor vzdelávania, ktoré 

nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, a najviac dva odbory, ktoré 

vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Termín podania prihlášky je do 

20.3.2022. Prihlášku možno podať elektronicky, alebo v listinnej podobe na tlačive 056 

MŠVVaŠ SR. 

 

1.  Riaditeľ Spojenej školy určuje v podmienkach prijímacieho konania (pre žiakov v systéme 

duálneho vzdelávania spolu so zamestnávateľom): 

 formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky 

 jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 

 ostatné podmienky prijatia na štúdium (aj pri možnosti prijatia bez prijímacej skúšky) 

 

2.  Spôsoby prijatia bez prijímacej skúšky:  

Riaditeľ Spojenej školy zaradil prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok 

prijímacieho konania pre vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania (T9 

aspoň 80 % v každom vyučovacom predmete. 

 

3.  Riaditeľ zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie bez prijímacej skúšky: 

a) Prijímaciu skúšku budú konať iba uchádzači, ktorí nesplnili príslušnú podmienku – T9 

aspoň 80 %. 

b) Podmienky prijímacieho konania budú okrem prijímacej skúšky obsahovať ďalšie časti 

(napr. body za prospech, olympiády, súťaže atď.),  

 uchádzačovi, ktorý  

- nekoná prijímaciu skúšku na základe splnenia požadovanej úspešnosti v T9, bude 

pridelený maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijímaciu skúšku 

získať, 

- bude konať prijímaciu skúšku, bude za skúšku pridelený počet bodov, ktoré získal 

za písomnú skúšku, 

 poradie uchádzačov bude určené na základe jednotných kritérií na vykonanie 

prijímacej skúšky a hodnotenia ďalších častí podmienok prijatia na štúdium, t.j. súčtu 

bodov pridelených uchádzačovi za prijímaciu skúšku a bodov pridelených za ďalšie 

časti podmienok prijímacieho konania. 

 riaditeľ Spojenej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

najneskôr 18.5.2022 

 zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľ Spojenej školy 

zverejní 18.5.2022; plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka  

písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie v termíne od 18.5.2022 do 

23.5.2022 

 

4.  Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého 

uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Riaditeľ Spojenej 

školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania  § 57 ods. 1 zákona č.:71/1967 

o správnom konaní v zmení neskorších právnych noriem a o odvolaní sám rozhodnúť. 

     

V Prešove, 18.2.2022 

 

                                                                                                                 Mgr. Michal Čiernik  

                                                                                                              poverený vedením školy 


