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Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2017/2018 

 

V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov určujem kritériá prijímacieho konania pre štúdium na 

Strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou platné pre školský rok 2017/18: 

 

I. Termíny prijímacích skúšok 

Prijímacie skúšky do učebných a študijných odborov: 

1. kolo             1.termín                  9. máj 2017 

                         2. termín               11. máj 2017      

2. kolo:                                           20. jún 2017 

 

II. Kritéria prijatia na štúdium pre štvorročné študijné odbory s päťročnou 

prípravou 

 

2697 K 00 mechanik elektronik


3447 K 00 grafik digitálnych médií


Počet žiakov v triede je od 4 do 10. Štúdium bude v jednotlivých odboroch otvorené pri 

dostatočnom počte záujemcov. Otvoríme jeden  z týchto odborov. 

 

a) Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a matematiky sa bude konať formou písomného 

testu. Uchádzač splnil podmienky prijatia do študijného odboru, ak dosiahol úspešnosť 

minimálne 50% jednotlivo. 

b) Bez vykonania prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí 

v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom 

predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (§ 65, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.). 

c) Uchádzač má foniatrickým vyšetrením potvrdené sluchové postihnutie alebo 

logopedickým vyšetrením narušenú komunikačnú schopnosť. Predloží psychologické 

a špeciálno-pedagogické vyšetrenie. 

 

III. Kritéria prijatia na štúdium pre trojročné učebné odbory so štvorročnou 

prípravou 

2683H 15 elektromechanik – úžitková technika 

a) Uchádzač absolvuje v deň prijímacej skúšky pohovor a overenie manuálnych 

komunikačných zručností žiaka. 

b) Uchádzač má foniatrickým vyšetrením potvrdené sluchové postihnutie alebo 

logopedickým vyšetrením narušenú komunikačnú schopnosť. Predloží psychologické 

a špeciálno-pedagogické vyšetrenie. 

Počet žiakov v triede je od 4 do 10. Štúdium bude otvorené pri dostatočnom počte 

záujemcov. 

 



IV. Všeobecné informácie 

Žiakom školy poskytujeme: 

- kvalitné vzdelanie vo zvolenom učebnom alebo študijnom odbore, 

- psychologickú starostlivosť 

- celodenné stravovanie a ubytovanie v školskom internáte 

- motivačné štipendium (v učebnom odbore)  

 

 

Kód školy: 673041 

 

Adresa školy: 

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, 080 76 Prešov 

Kontakty: 

Telefón školy: 051/7711360                    e-mail: info@spojenaskola.info 

Riaditeľ školy: 0911 431 800                  e-mail: borovsky@gmail.com 

Webová stránka školy: www.spojenaskola.info 

CŠPP: 051/7725129, koordinátor CŠPP: 0911 531 800, e-mail: cspp.psabadosa@gmail.com 

 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Peter Borovský 

                                                                                                  riaditeľ školy 
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