
Stredná odborná škola 

018 52 Pruské 294 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Kritériá prijímacieho konania  

pre školský rok 2021/2022 do nadstavbového denného a 

externého diaľkového štúdia 

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy v Pruskom, Pruské 294 v súlade so zákona  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 5 ods. 4 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
a po prerokovaní v pedagogickej rade, určuje  podmienky prijímacieho konania do 
prvého ročníka nadstavbovej formy štúdia školského roku 2021/2022. 

Študijné odbory nadstavbového štúdia:  

 

1) Denná forma vzdelávania– dvojročné štúdium  

Spolu 2 triedy v členení : 
. 

Kód Názov odboru Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

6403 L podnikanie  v remeslách a službách 

1 24 
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného 

hospodárska 

 

Ak v septembri 2021 nenastúpi do triedy minimálny počet žiakov 17, trieda sa 
neotvorí. 
 

2 )      Externá diaľková forma vzdelávania– trojročné štúdium  

Kód                  názov odboru                                                    počet žiakov        

6403 L             podnikanie v remeslách a službách                        17  

Ak v septembri 2021 nenastúpi do triedy minimálne 6 žiakov, trieda sa neotvorí. 

 

 



 

3)      Elokované pracovisko :  

 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav pre výkon väzby Ilava 

Denná forma vzdelávania– dvojročné štúdium  

Kód                 názov odboru                                             počet žiakov        

6403 L         podnikanie v remeslách a službách                     5  

Žiaci, ktorí si podajú prihlášku na štúdium  v elokovanom pracovisku SOŠ Pruské 
musia mať súhlas riaditeľa ÚVOTS a UVV Ilava.  

Do nadstavbového študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách 
môžu byť prijatí žiaci učebných odborov: 
2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá, 2738 H 05 
operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov, 2955 H mäsiar, 
lahôdkár, 2956 H mäsiar kuchár, 2962 H pekár, 2964 H cukrár, 2965 H cukrovinkár  
pečivár, 2978 H cukrár pekár, 3146 H tkáč, 3151 H pletiar, 3151 H krajčír, 3250 H 
remenár, 3151 H kožušník, 3174 H obuvník, 3355 H stolár, 3370 H čaluník, 3473 H 
polygraf, 3661 H murár, 3663 H tesár, 3668 H montér, 3672 H kamenár, 3680 H 
podlahár, 3684 H strechár, 3688 H kominár, 3673 H kachliar, 3675 H maliar, 36 78 H 
inštalatér, 3679 H sklenár, 4524 H agromechanizátor, opravár, 4529 H pracovník pre 
záhradnú tvorbu, zeleň a služby, 4569 H viazač – aranžér kvetín, 4571 H záhradník 
4575 H mechanizátor lesnej výroby, 4578 H rybár, 4580 H chovateľ, 6424 H manikér 
– pedikér, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6451 H aranžér, 6452 H fotograf 
6456 H kaderník, 6460 H predavač, 6475 H technicko-administratívny pracovník, 
6489 hostinský, hostinská, 8541 H umelecký kováč a zámočník, 8545 H zlatník 
a klenotník, 8551 H umelecký štukatér, 8555 H umelecký rezbár, 8557 H umelecký 
stolár, 8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér, 8564 H umelecký smaltér, 8571 H 
umelecká vyšívačka, 8572 H umelecká čipkárka, 8573 H umelecký keramik, 8576 H 
umelecký parochniar a maskér, 8582 H umelecký krajčír. 
 
Do denného nadstavbového študijného odboru 4526 L  mechanizácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva budú prijatí žiaci, ktorí úspešne 
absolvovali trojročný učebný odbor : 4524 H agromechanizátor – opravár, 4561 H 01 
poľnohospodár – mechanizácia. 
 

Podmienkou prijatia do nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie  3. ročníka 
strednej odbornej školy a dosiahnutie stredného odborného vzdelania. 

Poznámka: Pre žiakov z iných SOŠ - k prihláške je potrebné priložiť  fotokópiu  
vysvedčenia za 3. ročník SOŠ a overenú fotokópiu výučného listu. 

Uchádzači, ktorí sú v školskom roku 2020/2021  žiakmi 3. ročníka SŠ, priložia k 
prihláške fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. a 2. ročníka SŠ a polročné 
vysvedčenie z 3. ročníka SŠ. Overenú fotokópiu výučného listu priložia dodatočne. 
  
V zmysle § 69 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



v znení platnom   budú uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. Vo 
výberovom konaní sa posudzujú výchovno-vyučovacie výsledky dosiahnuté počas 
štúdia na strednej škole. 

 
KRITÉRIA  PRE  PRIJATIE 
Žiaci budú prijímaní do študijného odboru, na základe prijímacieho konania, 
kde budú posudzované : 
 
1. Prospech zo SOŠ – koncoročné vysvedčenie z 3 ročníka, u žiakov tretieho 
ročníka výpis známok za I. polrok tretieho ročníka. 
 
2. Riaditeľka si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia minimálneho počtu žiakov 
v študijnom odbore neotvoriť daný študijný odbor. 
 
3. Ak počas štúdia počet žiakov v triede klesne pod 17,bude trieda zrušená 
a žiakom bude podaná informácia o možnosti doštudovať nadstavbové štúdium 
 na inej škole, alebo títo žiaci budú preradení do externej formy štúdia.  
 
4. Riaditeľka školy pri prijímaní uchádzača na štúdium  berie do úvahy aj  
zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na  
výkon povolania. 
 
5. Riaditeľka školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 
schopnosť (zdravotne znevýhodnený žiak), pred uchádzačmi, ktorí rovnako 
vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 
 
6. V prijímacom konaní nie sú výnimky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
môžu pred podaním prihlášky informovať u riaditeľky Strednej odbornej školy 
Pruské o možnosti štúdia. 

 
7. Žiak, ktorý je invalidný (pohybové zdravotné problémy, ťažké zdravotne 
postihnutie) si môže podať prihlášku, ale riaditeľka školy si vyhradzuje právo 
vyjadriť sa pred prijímacím konaním k možnosti štúdia (bezbariérový prístup a iné 
obmedzenia). Doporučuje sa, aby sa žiak pred podaním prihlášky informoval 
o možnostiach štúdia imobilných žiakov u riaditeľky školy. 

 
8. V zmysle zákona 245/2008 Z.z. § 68 ods. 4 zákona proti rozhodnutiu o neprijatí 
môže uchádzač podať odvolanie v lehote do 5  dní od doručenia rozhodnutia 
riaditeľke školy. O odvolaní rozhoduje Trenčiansky samosprávny kraj. 
 
 9.Uchádzači si môžu podať prihlášky na štúdium do 31. 5. 2021. Uchádzači, ktorí  
  neboli  prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. 7. 2021. 
 
10.  Podľa § 146 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deti 
cudzincov zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich 
doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od 
začatia konania o udelenie azylu, deti odídencov najneskôr do troch mesiacov od 
začatia konania o poskytnutie dočasného útočiska. Z dôvodu nedostatočného 
ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného 
ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok.   



 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SOŠ sa uskutoční: 
 
I.kolo – 24.06.2021 

II.kolo – 26.08.2021 

 
Na zabezpečenie prípravy priebehu a spracovania prijímacích skúšok a na 
posúdenie študijných predpokladov uchádzačov zriadila riaditeľka školy prijímaciu 
komisiu ako svoj poradný orgán. 
 
 
  
 
Kritériá boli prerokované a schválené: 
 
Pedagogickou radou  SOŠ Pruské, dňa   
 
Radou školy SOŠ Pruské, dňa :   
 
 
 
 
 

 

                                                      Ing. Janka Fedorová 

  predseda Rady školy           riaditeľka školy 


