
Piaristická spojená škola Františka Hanáka 
Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza 

 

Organizačná zložka Piaristická stredná odborná škola     

F. Hanáka Prievidza 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 

 
 Riaditeľka  Piaristickej strednej odbornej školy Františka Hanáka v Prievidzi v súlade so 

zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade  u r č u j e   nasledovné kritériá  pre 

prijímanie žiakov   do 1. ročníka na 2 - ročný učebný odbor 

 

3686 F 00 stavebná výroba 

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka :  12 

 

Všetci žiaci budú prijatí bez konania písomných prijímacích skúšok. Prihlásení žiaci budú 

zoradení do poradovníka podľa súčtu bodov a pozvaní na zápis. Žiak, ktorý neodovzdá zápisný 

lístok v danom termíne, bude z daného zoznamu vyradený. Poradie žiakov s bodovým 

hodnotením bude zostavené podľa nasledovných kritérií: 

 

1. výsledky zo ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Počet bodov sa vypočíta z priemerného prospechu  žiaka na konci 6. , 7. , 8. ročníka 

a prvého polroka 9. ročníka základnej školy (ak ho žiak navštevuje) zo všetkých 

predmetov uvedených na prihláške s výnimkou správania a výchov. Cudzí jazyk sa 

započítava jeden, z ktorého žiak dosiahol lepší prospech. 

 

priemerný prospech   body 

 

1, 00 – 2,00    20 bodov 

2, 01 – 2, 50      8 bodov 

2, 51 – 3, 00      6 bodov     

3, 01 – 3, 50      4 body  

3, 51 – 4, 00      2 body  

4, 01 a viac      0 bodov 

 

2. zmenená pracovná schopnosť 5 bodov 

 

Poznámka:    k prihláške musí byť pripojené vyjadrenie lekára o schopnosti študovať 

daný odbor 

 

3. výsledky testovania deviatakov T9 

žiakovi sa započíta toľko bodov, koľko získal  pri testovaní, osobitne za slovenský 

jazyk a literatúru, osobitne za matematiku. Ak sa žiak testovania nezúčastnil, za 

testovanie získa 0 bodov. 

 

 



Podmienky pre prijatie do učebného odboru 3686 F stavebná výroba : 

 

 umiestnenie uchádzača do 12. miesta podľa dosiahnutého bodového ohodnotenia 

 zdravotná spôsobilosť uchádzača vyučiť sa v danom odbore  potvrdená lekárom na 

prihláške 

 do učebného odboru môžu byť prijatí aj žiaci, ktorí neukončili vzdelávací program 

základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne 

 

 

 

 

 

V Prievidzi 1. 2.  2018      RNDr. Viera Beňová 

    riaditeľka  školy   

          

 

 

 

 


