SPOJENÁ ŠKOLA PAVLA SABADOŠA INTERNÁTNA, Duklianska 2, 080 76 Prešov
Stredná odborná škola polytechnická pre žiakov so sluchovým postihnutím
Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím
www.spojenaskola.info

Kritéria prijímania
na Strednú odbornú školu polytechnickú a Odborné učilište
pre školský rok 2022/2023
V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov určujem kritériá prijímania na štúdium na Strednej odbornej
škole polytechnickej pre žiakov so sluchovým postihnutím a Odborné učilište pre žiakov so
sluchovým postihnutím platné pre školský rok 2022/2023:

Stredná odborná škola polytechnická
Kód Strednej odbornej školy polytechnickej: 673041, EDU ID 100012826
Štúdium v študijných a učebných odboroch je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili 9.
ročník základnej školy.
3447 K 00 grafik digitálnych médií - 1 trieda – (študijný odbor s päťročnou prípravou)
Počet žiakov v triede min. 6 max. 10. Štúdium bude otvorené pri dostatočnom počte
záujemcov.
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika – 1 trieda – (učebný odbor so štvorročnou
prípravou)
Počet žiakov v triede min. 6 max. 10. Štúdium bude otvorené pri dostatočnom počte
záujemcov.
6475 H 00 technicko-administratívny pracovník – 1 trieda – (učebný odbor so štvorročnou
prípravou)
Počet žiakov v triede min. 6 max. 10. Štúdium bude otvorené pri dostatočnom počte
záujemcov.

Odborné učilište
Kód Odborného učilišťa: 677650, EDU ID 100012825
6494 G 00 služby a domáce práce – 1 trieda – (učebný odbor s trojročnou prípravou)
Počet žiakov v triede min. 5 max. 10. Štúdium bude otvorené pri dostatočnom počte
záujemcov.
Štúdium je určené pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorí úspešne
ukončili 9. ročník špeciálnej základnej školy.
Do 1. ročníka tohto učebného odboru budú uchádzači prijatí bez prijímacieho konania až do
naplnenosti stanoveného počtu žiakov v triede.
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Termíny prijímacích skúšok
1. termín – 2.5.2022 alebo 3.5.2022
2. termín – 9.5.2022 alebo 10.5.2022
K prihláške žiaka so zdravotným znevýhodnením priložte:
 kópiu poslednej lekárskej správy od odborného ošetrujúceho lekára (napr. foniater, logopéd,
neurológ, ortopéd...),
 kópiu ZŤP preukazu,
 správu zo psychologického, špeciálnopedagogického vyšetrenia v CŠPP nie staršiu ako 1
rok.

I.

Kritéria prijatia pre študijný odbor
O prijatí žiaka na štúdium rozhodujú:
- výsledok prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,
- študijné výsledky na konci 8. ročníka v 1. polroku 9. ročníka ZŠ.
1. Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a matematiky sa bude konať formou písomného
testu. Každý test bude v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.
2. Určenie poradia žiakov
Súčet bodov určuje poradie žiaka. Čím viac bodov získa žiak, tým je umiestený v poradí
vyššie. Pridelenie bodov:
a) na vysvedčeniach na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ predmety SJL, MAT,
cudzí jazyk, FYZ po 5 bodov za jednotku, 3 body za dvojku, 1 bod za trojku, max. 2x20 =
40 bodov,
b) počet bodov získaných z prijímacích skúšok v predmetoch SJL a MAT, úspešnosť
minimálne 50% jednotlivo.
3. V prípade rovnosti bodov:
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) sa zohľadní lepší prospechový priemer pri polročnom hodnotení v 9. ročníku ZŠ.
Žiaci, ktorí majú na prihláške za predmet v roku/polroku uvedené slovné hodnotenie alebo
„absolvoval,“ nahrádza sa hodnotenie hodnotením z predmetu z najbližšieho roka/polroka,
v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

II. Kritéria prijatia pre učebný odbor SOŠ
Podmienky prijatia:
- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
Poradie žiakov určíme na základe prospechového priemeru v 8. a v 1. polroku 9. ročníka
na základnej škole. Žiaci, ktorí majú na prihláške za predmet v roku/polroku uvedené
slovné hodnotenie alebo „absolvoval,“ nahrádza sa hodnotenie hodnotením z predmetu z
najbližšieho roka/polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
III. Oznámenie výsledkov prijímacieho konania
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a) O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ Spojenej školy P. Sabadoša
internátnej na základe výsledkov prijímacieho konania.
b) Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené pri vchode do školy a na webovej
stránke školy www.spojenaskolaps.info najneskôr do 18. mája 2022.
c) Riaditeľ Spojenej školy P. Sabadoša internátnej najneskôr do 18. mája doručí
zákonnému zástupcovi žiaka rozhodnutie o prijatí/neprijatí cez informačný systém
základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou alebo do elektronickej schránky.
IV. Zápis prijatých žiakov
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 23. mája 2022 doručí strednej
škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na
štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí
strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do
elektronickej schránky strednej školy.
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača
nezapíše v určenom termíne, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu
uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.
V. Ostatné podmienky prijatia
Najneskôr do 10. júla 2022 zákonný zástupca predloží kópiu vysvedčenia 9. ročníka ZŠ
alebo ŠZŠ a ďalšie požadované dokumenty zverejnené na webovej stránke školy.

Kritéria pre prijatie uchádzačov na štúdium pre školský rok 2022/2023 boli prerokované v
pedagogickej rade dňa 26.1.2022
Mgr. Peter Borovský
riaditeľ školy

Kód Strednej odbornej školy polytechnickej: 673041, EDU ID 100012826
Kód Odborného učilišťa: 677650, EDU ID 100012825
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: riaditeľ@spojenaskola.info
Webová stránka školy: www.spojenaskola.info
CŠPP: 051/7725129, koordinátor CŠPP: 0911 531 800, e-mail: cspp.psabadosa@gmail.com
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