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Organizačná zložka Piaristická stredná odborná škola  F. Hanáka 

Prievidza 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 

Riaditeľka  Piaristickej strednej odbornej školy  Františka Hanáka v Prievidzi po prerokovaní v pedagogickej 

rade dňa 29.1.2020  určuje tieto kritériá na prijatie uchádzačov  do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021  

na štvorročný  študijný odbor       7670 M  pedagogický asistent 

Počet prijímaných žiakov: 12  

 

 
1. Podmienkou prijatia je: 

a) ukončenie nižšieho stredného vzdelania - dokladom je koncoročné vysvedčenie z 9.ročníka ZŠ, 

ktoré musí predložiť žiak najneskôr v prvý septembrový týždeň školského roku 2020/2021 

b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie 

c) umiestnenie uchádzača na 1.-12. mieste v zostavenom poradovníku, 

d) klasifikácia správania v 6. – 9. ročníku základnej školy stupňom veľmi dobré 

 

2. Všetci uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 

dosiahli úspešnosť minimálne 90% v každom predmete samostatne, budú prijatí bez prijímacej 

skúšky. 

 

3. Ostatní žiaci budú prijatí podľa umiestnenia v poradovníku  - prijatí budú tí žiaci, ktorí sa umiestnia 

na 1.- 9. mieste a zúčastnia sa zápisu prijatých uchádzačov. Žiak, ktorý neodovzdá zápisný lístok 

v určenom termíne, bude z daného zoznamu vyradený. 

 

4. Prijatí môžu byť len tí uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku z každého predmetu úspešne. 

Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak v každom skúšanom predmete samostatne dosiahne 

jeho úspešnosť 25 % alebo viac. 

 

5. Poradie žiakov bude zostavené podľa nasledovných kritérií: 

a) Výsledok písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – započíta sa 

percentuálna úspešnosť z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry, maximálne 

možno získať 100 bodov 

 

b) Výsledok písomnej prijímacej skúšky z biológie – započíta sa percentuálna úspešnosť 

v písomnom teste z biológie, maximálne možno získať 100 bodov 

 

c) úspešnosť v celoslovenskom testovaní deviatakov – maximálny počet bodov 200 (100 

bodov za matematiku, 100 bodov za slovenský jazyk a literatúru) 

Do súčtu bodov sa započíta percentuálna úspešnosť získaná v testovaní z uvedených 

predmetov po zaokrúhlení na celé číslo nahor. 

 

študijné výsledky- do úvahy sa berie priemerný študijný prospech zo známok na konci 8. 

ročníka a v 1. polroku 9. ročníka, ktorý sa vypočíta zo všetkých známok uvedených na 

prihláške (s výnimkou správania a výchov). Možno získať 200 bodov. Ak sa žiak učil dva 

cudzie jazyky, do priemeru sa započíta známka z toho jazyka, z ktorého dosiahol lepší 

prospech. Prepočítacia tabuľka:  

 

 

 



Priemer v 8.roč. body Priemer v 9.roč. body 

 1,00 100 1,00 100 

1,01 – 1,10 95 1,01 – 1,10 95 

1,11 – 1,20 90 1,11 – 1,20 90 

1,21 – 1,30 85 1,21 – 1,30 85 

1,31 –  1,40 80   1,31 –  1,40 80   

1,41 – 1,50 75 1,41 –  1,50 75 

1,51 – 1,60 70 1,51 –  1,60 70 

1,61 – 1,70 65 1,61 – 1,70 65 

1,71 – 1,80 60 1,71 – 1,80 60 

1,81 – 1,90 55 1,81 – 1,90 55 

1,91 – 2,00 50 1,91 – 2,00 50 

2,01 – 2,10 40 2,01 -2,10 40 

2,11 – 2,20 30 2,11 – 2,20 30 

2,21 – 2,30 20 2,21 – 2,30 20 

2,31 – 2,50 10 2,31 – 2,50 10 

2,51 - 0 2,51 -  0 

 

d) úspešnosť v predmetových olympiádach a športových súťažiach - žiak predloží kópiu 

diplomu alebo potvrdenie riaditeľstva základnej školy o umiestnení v súťažiach alebo 

olympiádach. Žiakovi sa započíta najlepší výsledok v jednej súťaži. Maximálny zisk bodov 

je 25: 

 1. až 3. miesto v krajskom (celoštátnom) kole 25 bodov 

 úspešný riešiteľ v krajskom kole   20 bodov 

 1. až 3. miesto v okresnom kole   15 bodov 

 úspešný riešiteľ v okresnom kole   10  bodov  

 

6. V prípade  rovnosti bodov viacerých uchádzačov o vyššom umiestnení v zozname uchádzačov 

rozhodujú pomocné kritériá  v nasledovnom poradí: 

a) má zmenenú pracovnú schopnosť( k prihláške musí byť pripojené rozhodnutie lekárskej 

posudkovej komisie o schopnosti študovať daný odbor), 

b) je sirota alebo polosirota, 

c) súrodenec uchádzača je žiakom alebo absolventom našej školy, 

d) má lepší študijný priemer 

 

7.  Prijímanie žiakov so ŠVVP 
Ak má na našej škole záujem študovať žiak so ŠVVP, ktorého zákonný zástupca  bude požadovať 

pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku  strednej školy individuálny výchovno-vzdelávací 

program žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým  materiálom žiaka nasledovné doklady:  

- písomnú žiadosť o individuálny výchovno-vzdelávací program žiaka so ŠVVP v bežnej triede 

strednej  školy pre školský rok 2020/2021  

- individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol  

vzdelávaný na ZŠ s aktuálnymi prílohami (správami z vyšetrenia z poradenského centra, ktorého je 

žiak klientom) 

 

Dôležité upozornenie: 

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške   

potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie  

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. Do študijného  

odboru 7670 M pedagogický asistent nemôže byť prijatý žiak, ktorý má nekorigovateľné poruchy   

 reči a poruchy správania 

 

 

V Prievidzi 30.1.2020     RNDr. Viera Beňová, riaditeľka školy 


