
Stredná odborná škola 

018 52 Pruské 294 

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

Kritériá prijímacieho konania  

pre školský rok 2021/2022 do pomaturitného odboru 

 

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 pomaturitnej formy štúdia školského roku 2021/2022. 

 

Počty určené riaditeľkou školy po súhlase  zriaďovateľa: 

 
Kód Názov odboru Počet 

tried 
Počet 
žiakov 

4221 Q vidiecka turistika 1 17 

4223 Q Krajinárske úpravy a tvorba krajiny 1 17 

     

 

Podmienky prijatia pre pomaturitnú formu štúdia: 

 

1. Na základe § 69 ods. 4,5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

       zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov  

       uchádzači o štúdium budú prijímaní bez prijímacej skúšky. 

 

2. Uchádzači si môžu podať prihlášky na štúdium do 31.05. 2021. Uchádzači, ktorí   

        neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31.07.2021. 

 

3. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole    

       ukončené maturitnou skúškou.  

 

4. Uchádzači o štúdium spolu s prihláškou zašlú na adresu školy kópiu maturitného   

       Vysvedčenia a potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce spojené    

       so štúdiom.  

 

5. Riaditeľka si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia počtu žiakov v študijnom    

      odbore neotvoriť daný študijný odbor. 

 

 



6. Ak počas štúdia počet žiakov v triede klesne pod 17, bude trieda zrušená a žiakom 

bude podaná informácia o možnosti doštudovať pomaturitné štúdium  na inej škole.  

 

7 . Riaditeľka školy pri prijímaní uchádzača na štúdium  berie do úvahy aj zdravotnú  

     spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. 

 

     8.  Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium rozhodujú aj študijné výsledky dosiahnuté na   

         strednej škole. 

 

9. V zmysle zákona 245/2008 Z.z. § 68 ods. 4 zákona proti rozhodnutiu o neprijatí môže  

      uchádzač podať odvolanie v lehote do 5 (piatich) dní od doručenia rozhodnutia  

      riaditeľovi školy. O odvolaní rozhoduje Trenčiansky samosprávny kraj. 

 

     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 

 

 


