
 
Spojená škola – Stredná odborná škola stavebná 

Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica 
Kód školy: 66 40 01 

 

 

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2021/2022 

 
Počet prijímaných žiakov: 

Študijný/učebný odbor 
Počet 

tried 

Počet prijímaných 

žiakov 
3446 K grafik tlačových médií 1/2 19 

3693 K technik energetických zariadení budov                       1 28 

3656 K operátor stavebnej výroby 1/2 12 

3355 H stolár                                                                                                                                          1/3 7 

3661 H murár 1/3 7 

3673 H kachliar 

3355 H maliar 

1/3 

1/3 

7 

6 

3686 F stavebná výroba 1 31 

 

Termín konania prijímacích skúšok: 

I. termín – 3. mája 2021 (pondelok) 

II. termín – 10. mája 2021 (pondelok) 

 

Kritériá pre prijatie do študijných odborov: 

 

a) úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov 

 slovenský jazyk a literatúra        maximálny počet bodov:   40 

minimálny počet bodov:   10 

 

  matematika    maximálny počet bodov:    40  

minimálny počet bodov:   10 

 

Obsahom prijímacej skúšky z profilových predmetov je učivo obsiahnuté vo vzdelávacích 

programoch základnej školy. 

 

b) výchovno-vzdelávacie výsledky zo ZŠ 

 známka za II. polrok 7. ročníka ZŠ z predmetu matematika, slovenský jazyk 

a literatúra, cudzí jazyk. Za každý predmet môže žiak získať maximálne 4 body. 

   

 

maximálny počet bodov:     12 

 

 známka za I. polrok 8. ročníka ZŠ z predmetu matematika, slovenský jazyk 

a literatúra, cudzí jazyk. Za každý predmet môže žiak získať maximálne 4 body.  

 

maximálny počet bodov:     12 

 

 známka za I. polrok 9. ročníka ZŠ z predmetu matematika, slovenský jazyk 

a literatúra, cudzí jazyk. Za každý predmet môže žiak získať maximálne 4 body. 

V prípade, že by niektorý zo žiakov mal slovné hodnotenie z daného predmetu, 

nebudeme brať na zreteľ známku z tohto predmetu ani jednému žiakovi  

 

maximálny počet bodov:     12 



c) úspešnosť žiakov na predmetových olympiádach a na súťažiach, ktoré súvisia s odborom 

vzdelávania 

 celoštátne a krajské kolo – úspešný riešiteľ  10 bodov 

 oblastné kolo – úspešný riešiteľ       5 bodov 

 

Žiak bude prijatý, ak získa z  jednotlivých častí prijímacích skúšok minimálne 20 bodov. O poradí 

prijatia rozhoduje celkový súčet získaných bodov.  

 

Pri rovnakom počte získaných bodov: 

1.) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 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, 

2.) po naplnení bodu č. 1.) bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom z predmetu 

matematika za I. polrok 9. ročníka ZŠ, 

3.) po naplnení bodu 2.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom z predmetu slovenský jazyk a literatúra za I. polrok 9. ročníka ZŠ, 

4.) po naplnení bodu č. 3.) bude uprednostnený uchádzač s lepším prospechom z predmetu 

matematika za I. polrok 8. ročníka ZŠ, 

5.) po naplnení bodu 4.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom z predmetu slovenský jazyk a literatúra za I. polrok 8. ročníka ZŠ. 

 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo ich zákonní zástupcovia 

predložia relevantný doklad o individuálnom začlenení v termíne podania prihlášky na štúdium 

riaditeľovi SŠ. Týmto žiakom bude primerane upravená forma prijímacej skúšky. 

 

Kritériá pre prijatie do učebných odborov: 

 

a) úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (netýka sa učebného odboru 3686 F stavebná výroba) 

b) počet získaných bodov za prospech v I. polroku 9. ročníka ZŠ z určených predmetov, 

učebný odbor 3686 F stavebná výroba počet získaných bodov za prospech z posledného 

ročníka ZŠ z určených predmetov 

c) zdravotná spôsobilosť na štúdium vo učebnom odbore 3661 H murár (osobitné potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26.01.2021) 

 

Pri rovnakom počte získaných bodov: 

1.) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 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, 

2.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším prospechom 

z predmetu matematika za I. polrok 9. ročníka ZŠ, 

3.) po naplnení bodu 2.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom z predmetu slovenský jazyk a literatúra za I. polrok 9. ročníka ZŠ. 

 
 

Organizácia prijímacieho konania: 

 

 Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá 

časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť 

žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

 Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 

2021. 



 Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi 

cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. 

 

 Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení 

žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium nájdete na web stránke našej 

školy https://stavebnabb.edupage.org/.  

 

Odôvodnenie:  

Organizácia prijímacieho konania vyplýva z rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR 

z 26.01.2021, v ktorom reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 

2020/2021. 

 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke: 

https://stavebnabb.edupage.org/ 

 
 

Kritériá pre prijatie na štúdium boli prerokované na pedagogickej rade dňa 27.01.2021 

Dátum platnosti: od 26.02.2021 

V Banskej Bystrici, dňa 26.01.2021 

 

 

 

 

                      PaedDr. Milan Ponický 

                    riaditeľ školy 

https://stavebnabb.edupage.org/

