
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 

 

 

K r i t é r i a 
pre prijímacie konanie 

 do študijných a učebných odborov vyžadujúcich overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania  

v školskom roku 2014/2015 

 

Študijné odbory: 

8221 M dizajn 

8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 

8260 M propagačné výtvarníctvo  

8269 M tvorba nábytku a interiéru  

8279 M dizajn a tvarovanie dreva   

8297 M fotografický dizajn  

 
Učebný odbor: 

8555 H umelecký rezbár  

 

     Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov a doplnkov v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení zmien 

a doplnkov vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 268/2011 Z. z..  

 

1. Podmienky prijímacieho konania 

 

     Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a v súlade so schváleným Všeobecne 

záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č. 19/2013 o stanovení počtu tried na školský rok 2014/2015 stanovil 

počet tried prvého ročníka pre školský rok 2014/2015  – 10 tried. 

 

2.     Dátum konania prijímacích skúšok:  27. marec 2014  (štvrtok) 

 

3.     Kritéria pre prijatie na štúdium 

 

3.1. Overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania z týchto oblastí: 

 

P. 

č. 

Ú l o h a Obsah a forma prijímacej skúšky Trvanie 

skúšky 

Maximálny 

počet bodov 

1. Modelovanie - modelovanie reliéfu z hliny podľa 

predlohy. 

45 minút 15 

2. Ovládanie výtvarných techník 

a perspektívne videnie 

- ovládanie grafických a farebných 

výtvarných techník – kresba uhľom, 

ceruzou, suchým pastelom 

- kresba priestorového útvaru 

90 minút 30 

3. Priestorová predstavivosť - vytváranie priestorových modelov 

z papiera 

45 minút 15 

 

3.2. Maximálny počet bodov, ktorý môže žiak získať na prijímacej skúške je 60. Podmienky pre prijatie do uvedených študijných 

odborov splnia tí žiaci, ktorí získajú minimálne 30 bodov. 

 

3.3. Poradie prijatých uchádzačov o štúdium v uvedených študijných odboroch sa určí na základe získaného počtu bodov pre 

každý študijný odbor osobitne. Uchádzačom, ktorí získajú aspoň 30 bodov, bude zaslané rozhodnutie o prijatí.  

 

3.4. V prípade rovnosti bodov výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritéria v uvedenom poradí: 

- potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka odovzdané spolu s prihláškou žiaka, 

- študijné výsledky dosiahnuté na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.  

 

4. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť uchádzačov: 

Do študijných a učebných odborov 82,85 Umenie a umelecko-remeselná tvorba môžu byť prijatí len uchádzači nad pätnásť rokov 

veku s dobrým zdravotným stavom. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzačov je potrebné lekárske posúdenie 

zdravotnej spôsobilosti. Prijatiu uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu prekáža závažné zrakové znevýhodnenie. Individuálne 

sa posudzujú záchvatové ochorenia, kožné ochorenia a ochorenia pohybového aparátu. Študijné a učebné odbory 82,85 Umenie a 

umelecko-remeselná tvorba nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. Prijatí môžu byť len uchádzači, ktorých 

zdravotnú spôsobilosť  posúdil a písomne potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast.  

 



5.      Záverečné ustanovenia 

 

- priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľom školy, 

- prijímacia komisia zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov, 

- riaditeľ školy zverejní do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske školy a na webovej 

stránke školy poradie prijatých uchádzačov pod kódmi, ktoré im budú pridelené na začiatku prijímacieho konania,  

- riaditeľ školy zašle zákonným zástupcom prijatých žiakov písomné rozhodnutie o prijatí na štúdium.   

Zároveň im bude doručená informácia o termíne zápisu prijatých uchádzačov a dotazník, v ktorom prijatý   uchádzač vyznačí 

výber z povinne voliteľných predmetov etická/náboženská výchova a záujem o štúdium  jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, 

nemecký jazyk, ruský jazyk). 

- ak sa uchádzač o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium  prijatý je neplatné 

a riaditeľ školy uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí uchádzačov neprijatých pre nedostatok 

miesta. 

 - voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta je možné odvolať sa do 5 pracovných dní od jeho          doručenia (§ 68 ods. 

4 zákona 245/2008). 

 

6.      Dôležité termíny pre prijímacie konanie 

 

- do 1. 2. 2014 zverejnenie kritérií na štúdium a termín konania prijímacej skúšky pre študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie 

špeciálnych schopností, zručností a nadania 

- do 20. 2. 2014 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy 

- do 28. 2. 2014 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu 

- do 31. 3. 2014 riaditeľ školy zverejní poradie uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy podľa výsledkov 

prijímacieho konania a zašle zákonným zástupcom prijatých žiakov písomné rozhodnutie o prijatí na štúdium 

- v dňoch 31. 3. – 4. 4. 2014 zápis prijatých uchádzačov v čase od 7,00 – 15,00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy. Zákonný 

zástupca potvrdí záujem o štúdium svojho syna (dcéry) odovzdaním „Zápisného lístka na štúdium na SŠ“, ktorý uchádzačovi vydá 

základná škola. 

- do 6. 6. 2014 zverejnenie konania 2. kola prijímacích skúšok 

- 17. 6. 2014 – 2. kolo prijímacích skúšok 

 

     Prerokované na zasadnutí Rady školy pri SOŠ drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves dňa 28. 1. 2014 a na pedagogickej 

rade dňa 27. 1. 2014.  

 

     Podmienky pre prijatie do uvedených študijných a učebných odborov pre školský rok 2014/2015 sú platné od 29. 1. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                                                                                         Ing. Vladimír Jančík, v.r. 

                          riaditeľ školy 
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