
 
 

 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2020/2021 

Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave na základe Rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii 

a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v 

školskom roku 2019/2020 zo dňa 28. 04. 2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 

06. 05. 2020, riaditeľ školy stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium takto: 

 

 

 študijný odbor kód odboru 
počet 

tried 

počet 

žiakov 
poskytnutý stupeň 

vzdelania 

7670 M pedagogický asistent 
4-ročné denné 

štúdium s maturitou 
1 25 ISCED 3A 

 

 

 

1. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 

5-nedostatočný nasledovne: 

 

 

1.1  POVINNÉ PREDMETY:  

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Matematika 

 

Do celkového súčtu sú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5.(4 − 𝑥).(4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

Známka Výpočet Počet bodov 

1 5(4 – 1).(4 – 1) = 5.3.3=5.9=45 45 

2 5(4 – 2).(4 – 2) = 5.2.2=5.4=20 20 

3 5(4 – 3).(4 – 3) = 5.1.1=5.1=5 5 

4 5(4 – 4).(4 – 4) = 5.0.0=5.0=0 0 

 

Maximálny počet bodov (SJL + MAT) 8. ročník 90 

Maximálny počet bodov (SJL + MAT) 9. ročník 90 

Spolu 180 

 

 

 



1.2  PROFILOVÉ PREDMETY:  

 

Biológia 

 

Do celkového súčtu sú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3.(4 − 𝑥).(4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Známka Výpočet Počet bodov 

1 3(4 – 1).(4 – 1) = 3.3.3=3.9=27 27 

2 3(4 – 2).(4 – 2) = 3.2.2=3.4=12 12 

3 3(4 – 3).(4 – 3) = 3.1.1=3.1=3 3 

4 5(4 – 4).(4 – 4) = 3.0.0=3.0=0 0 

 

Maximálny počet bodov (BIO) 8. ročník 27 

Maximálny počet bodov (BIO) 9. ročník 27 

Spolu 54 

 

1.3  DOPLNKOVÉ PREDMETY 

 

Prvý doplnkový predmet:  Anglický jazyk 

Druhý doplnkový predmet:  Dejepis 

Tretí doplnkový predmet:  Geografia 

 

 

Do celkového súčtu sú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2.(4 − 𝑥).(4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

Známka Výpočet Počet bodov 

1 2(4 – 1).(4 – 1) = 2.3.3=2.9=18 18 

2 2(4 – 2).(4 – 2) = 2.2.2=2.4=8 8 

3 3(4 – 3).(4 – 3) = 2.1.1=2.1=2 2 

4 5(4 – 4).(4 – 4) = 2.0.0=2.0=0 0 

 

Maximálny počet bodov (CUJ +DEJ+GEO 8. ročník 54 

Maximálny počet bodov (CUJ+ DEJ+GEO) 9. ročník 54 

Spolu 108 

 

CELKOVÝ POČET BODOV ZA ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 

 

Skupina predmetov Počet bodov 

Povinné predmety 180 

Profilové predmety 54 

Doplnkové predmety 108 

Spolu 342 

 



2. PROSPECH 

 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1–výborný zo všetkých predmetov,  

do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

Prospech 1- výborný Počet bodov 

6. ročník + 7. ročník + 8. ročník  5+5+5 

Spolu 15 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

 

3.1  Predmetová olympiáda 

SJL, cudzí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technická 

olympiáda a Pytagoriáda.  

Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol v 8. alebo  9. ročníku. Body sa prideľujú za jedno 

najlepšie umiestnenie zo všetkých súťaží a to iba v jednom ročníku nasledovne: 

Úroveň Umiestnenie Počet bodov 

Krajské kolo 

1. 25 

2. 23 

3. 21 

4. 19 

5. 17 

Okresné kolo 

1. 15 

2, 13 

3. 11 

4. 9 

5. 7 

 

3.2  Športová súťaž alebo športová výkonnosť  

Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol v 8. alebo  9. ročníku. Body sa prideľujú za jedno 

najlepšie umiestnenie zo všetkých súťaží a to iba v jednom ročníku nasledovne: 

Úroveň 

Individuálny šport Kolektívny šport 

Umiestnenie 
Počet 

bodov 
Umiestnenie 

Počet 

bodov 

Krajské kolo 

1. 25 1. 12 

2. 23 2. 11 

3. 21 3. 10 

4. 19 4. 9 

5. 17 5. 8 

Okresné kolo 

1. 15 1. 7 

2. 13 2. 6 

3. 11 3. 5 

4. 9 4. 4 

5. 7 5. 3 



 

3.3  Umelecký výkon  

Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol v 8. alebo  9. ročníku. Body sa prideľujú za jedno 

najlepšie umiestnenie zo všetkých súťaží a to iba v jednom ročníku nasledovne: 

Úroveň 

Individuálna súťaž Kolektívna súťaž 

Umiestne

nie 

Počet 

bodov 

Umiestne

nie 

Počet 

bodov 

Krajské kolo 

1. 25 1. 12 

2. 23 2. 11 

3. 21 3. 10 

4. 19 4. 9 

5. 17 5. 8 

Okresné kolo 

1. 15 1. 7 

2, 13 2. 6 

3. 11 3. 5 

4. 9 4. 4 

5. 7 5. 3 

 

3.4  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia  

Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol v 8. alebo 9. ročníku. Body sa prideľujú za jedno 

najlepšie umiestnenie zo všetkých súťaží a to iba v jednom ročníku nasledovne: 

Umiestnenie 

Počet bodov 

Individuálna 

súťaž 

Kolektívna 

súťaž 

1. 50 25 

2. 45 20 

3. 40 15 

4. 30 10 

5. 25 5 

 

3.5  Vlastné kritérium školy 

 

Umiestnenie, ktoré uchádzač dosiahol na biblickej olympiáde v 7. alebo 8. ročníku. Body sa 

prideľujú za jedno najlepšie umiestnenie v súťaži a to iba v jednom ročníku nasledovne: 

 

Úroveň 
Biblická olympiáda 

Umiestnenie Počet bodov 

Diecézne 

a celoslovenké kolo 

1.  25 

2. 23 

3. 21 

4. 19 

5. 17 

Dekanátne kolo 

1.  15 

2. 13 

3. 11 

4. 9 

5. 7 



 

 

V prijímacom konaní uchádzač môže získať maximálne  507 bodov. 

 

 

Oblasť Počet bodov 

Študijné výsledky na ZŠ 342 

Prospech 15 

Ďalšie kritériá 150 

Spolu 507 

 

 

Poznámka: 

Body sa neprideľujú za školské súťaže a mestské súťaže. 

 

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:  

 

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 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,  

b) Získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c) Dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy - BIOLÓGIA 

 

 

5. Podmienky prijatia: 

 

 

 Úspešné ukončenie základnej školy. 

 Uchádzač nesmie mať nekorigovateľné poruchy reči. 

 Dobrý zdravotný stav. Uchádzač nesmie trpieť: telesným postihnutím (vážnymi poruchami 

srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest, nervového systému, chybou pohybového 

a oporného ústrojenstva), sluchovým postihnutím a zrakovým postihnutím. 

 

Vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor predloží uchádzač 

alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 31. augusta 2020. 
 

 Žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a iné) je 

možné integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu po komplexnom posúdení a následnom 

odporúčaní psychológom a špeciálnym pedagógom príslušného školského zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie.  

Vyjadrenie CPPaP  k integrácii do výchovno-vzdelávacieho procesu predloží uchádzač alebo 

zákonný zástupca maloletého uchádzača do 31. augusta 2020. 

 

 

 

 



6. Ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu: 

 

Riaditeľ školy do 29. mája 2020 

 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní 

zoznam uchádzačov na webovej stránke https://pasa.edupage.org/.  

 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí cez informačný systém základnej 

školy (Edupage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo 

poštou.  

 

Neprijatí uchádzači majú možnosť podať naskenované a podpísané odvolanie 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou najneskôr do 10. júna 2020. 

 

Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca do 4. júna 2020: 

 doručí strednej škole na základe rozhodnutia o prijatí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium 

alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy 

(Edupage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na 

adresu školy.  

 

Riaditeľ školy do 5. júna 2020: 

 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovej stránke  

https://pasa.edupage.org/. 

 

Riaditeľ školy do 15. júna 2020:  

 vydá rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú 

strednú školu, 

 zverejní 100% naplnenosť tried na webovej stránke https://pasa.edupage.org/. 

 zverejní po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční 

prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

 

V prípade, že sa rozhodne o konaní druhého kola prijímacieho konania, to sa uskutoční do 23. júna 

2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo jeho 

zákonný zástupca do 30. júna 2020 doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium 

alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. 

 

Trnava 06. 05. 2020  

 

 

 

 

 PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M 

 riaditeľ školy  

https://pasa.edupage.org/
https://pasa.edupage.org/
https://pasa.edupage.org/

