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Kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020 
1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v súlade so Zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
2. V školskom roku 2019/2020 škola otvára triedy:  
Študijné odbory: 

škola kód 
študijného 
odboru 

študijný odbor plánovaný počet 
prijímaných 
žiakov 

predmety 
prijímacej 
skúšky 

Gymnázium 
 

7902 J gymnázium 10 SJL, MAT 

SPŠO 3917 M 10 technické 
a informatické 
služby – 
odevníctvo   

10 SJL, MAT 

SOŠ 3341 K  operátor 
drevárskej 
a nábytkárskej 
výroby 

10 SJL, MAT 

SOŠ 3347 L drevárska 
a nábytkárska 
výroba 

10 SJL, MAT 

 
Učebné odbory: 
škola kód 

učebného 
odboru 

učebný odbor plánovaný počet 
prijímaných 
žiakov 

prijímacia 
skúška 

SOŠ 
 

6445 H 
3355 H 

kuchár 
stolár 

10 
10 

bez  PS 
bez  PS 

Odborné 
učilište 

6491 G 01 
 
 
3686 G 03  
 
3383 G 02  
 
 
 

obchodná 
prevádzka – 
práca pri príprave 
jedál  
stavebná výroba 
– murárske práce 
spracúvanie 
dreva – stolárska 
výroba 

12 
 
 
12 
 
10 
 
 
 

bez  PS 
 
 
bez  PS 
 
bez  PS 
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3178 G 02  výroba konfekcie 
– šitie bielizne 

10 bez  PS 

 
3. Prvé kolo prijímacích skúšok je v dvoch termínoch 13. mája a 16. mája 2019.    
    Druhé kolo prijímacích skúšok je 18. júna 2019. 
 
4. Uchádzači  do študijných odborov  budú prijatí na základe prijímacích skúšok, 
okrem tých, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli     
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 
 
Prijímacie skúšky sa uskutočnia formou testov. Hodnotenie testov sa uskutoční na 
základe bodovacieho systému.  
Bodové hodnotenie za písomnú časť prijímacích skúšok: 

• slovenský jazyk a literatúra  40 bodov (maximálny možný počet bodov) 
• matematika     40 bodov (maximálny možný počet bodov) 

Bodové hodnotenie za celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov: 
100 % - 90 %  40 bodov   59 % - 50 %  20 bodov 
  89 % - 80 %  35 bodov   49 % - 40 %  15 bodov 
  79 % - 70 %  30 bodov    39 % - 30 %  10 bodov 
  69 % - 60 %  25 bodov    
Maximálny počet možných získaných bodov je 120. Žiak bude prijatý na základe 
výsledkov prijímacieho konania a celkového počtu získaných bodov. V prípade 
rovnosti bodov bude zohľadňovaná úspešnosť v olympiádach zameraných na 
predmety v prijímacom konaní. 
 
5. Uchádzači do učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

V prípade väčšieho záujmu o odbor ako je plánované budú zohľadňované výsledky 
z  Monitoru 9. 

6. V prípade, že sa nenaplní počet žiakov v odboroch, bude vyhlásené 2.kolo 
prijímacích skúšok. Platia tie isté kritériá ako v 1.kole. 
 
Ďalšie kritériá prijatia platné pre všetky odbory: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (neplatí pre žiakov ŠZŠ – pre prijatie do OUI) 
- zdravotná spôsobilosť 
- návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do    
  špeciálnej školy 
 
Kritériá na prijímacie skúšky do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020  boli 
prerokované  a schválené v Pedagogickej rade školy dňa 29. 01. 2019 a platnosť 
nadobúdajú 30. 01. 2019 

V Kremnici  19. 03. 2019                                        Ing. Jozef  Ličko 
                                                                                  riaditeľ školy 


