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Kritériá prijímacích skúšok na nadstavbové 
štúdium školský rok 2021/2022 

1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v súlade so Zákonom č. 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 2021/2022 škola otvára :  

Študijný odbor  nadstavbového    štúdia: 

škola kód 
študijného 
odboru 

študijný odbor plánovaný 
počet 
prijatých 
žiakov 

SOŠ 3347 L drevárska a nábytkárska 
výroba 

10 

SOŠ 6403 L podnikanie v remeslách 
a službách 

10 

 
Prihlášku na prijímacie konanie podáva uchádzač riaditeľovi školy do 31. 5. 2021. 
Uchádzači, ktorí neboli  prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 
31. 7. 2021. 
 
Podmienkou prijatia do nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie 
posledného ročníka strednej odbornej školy a potvrdenie o zdravotnom 
znevýhodnení( SP alebo VPU a poruchy reči) 
 
V zmysle § 69 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v 
znení platnom budú uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky. 
 
3. Žiaci budú prijímaní do študijného odboru, na základe prijímacieho konania, kde 
budú posudzované: 
 
- priemerná známka z koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej 
odbornej školy, u žiakov tretieho (štvrtého ročníka) priemerná známka za I. polrok 
tretieho (štvrtého) ročníka. 
- v prípade rovnosti priemeru bude rozhodovať známka zo SJL a MAT. 
 
Uchádzač môže byť zapísaný len v prípade, že predloží výučný list. 
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Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022  boli 
prerokované  a schválené v Pedagogickej rade školy dňa 29. 01. 2021. Nadobúdajú 
platnosť 30. 01. 2021 a sú platné len pre prijímacie konanie pre šk. rok 2021/22. 

 
 
 
 
V Kremnici  11. 4. 2021                                        
 
 
 
 
 

  Ing. Jozef  Ličko 
                                                                                   riaditeľ školy 


