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       Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium  
na Strednej odbornej škole chemickej, Nerudova 13, Hlohovec 

 pre školský rok 2023/2024 
 

EDU ID ŠKOLY 100002239 
 
Riaditeľka Strednej odbornej školy chemickej v Hlohovci v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 415/2021 Z. z. z 20.10.2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
245/2008 Z. z. a  po prerokovaní v pedagogickej rade školy stanovuje kritériá pre prijatie na štúdium 
žiakov ZŠ do 1. ročníka študijných odborov školy pre školský rok 2023/2024.  
   

Stanovenie počtu žiakov 
Stredná odborná škola chemická Hlohovec pre školský rok 2023/2024 otvára v 1. ročníku: 

 Tabuľka 1              4-ročné študijné odbory   

Číslo odboru Názov odboru 
Predpokladaný 

počet žiakov 
Forma 
štúdia 

Profilové 
predmety pre 

PS 

2840 M biotechnológia a farmakológia  22 denná SJL, MAT 

  duálne vzdelávanie   
 

  

   2860 K 
 
chemik operátor 
 

12 denná SJL, MAT 

   6362 M kozmetička a vizážistka 20 denná SJL, MAT 
 

1. Podmienky prijatia do 4-ročných študijných odborov 

a) Bez prijímacej skúšky 

Kritéria pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky podľa zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa § 65 odst. 3 zákona 245/2008 Z. z. všetci uchádzači do študijných odborov musia robiť 
prijímacie skúšky, okrem tých, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v 
každom predmete najmenej samostatne úspešnosť 80%. Takémuto žiakovi bude pridelený 
maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijímaciu skúšku získať. 
 
b) Na základe prijímacej skúšky 
Na základe prijímacej skúšky z profilových premetov slovenský jazyk a literatúra a  matematika     
v rozsahu platných osnov a v súlade s príslušnými vzdelávacími štandardami pre ZŠ bude riaditeľka 
školy prijímať žiakov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. 
Prijatý a zapísaný uchádzač sa stáva žiakom prvého ročníka štvorročného štúdia na Strednej odbornej 
škole chemickej v Hlohovci  v školskom roku 2023/2024, ak úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, čo preukáže 
na začiatku školského roka originálom príslušného koncoročného vysvedčenia. 

c) Termín podania prihlášok 

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku pre všetky odbory vzdelávania do 20. marca 2023. 
Prihlášku možno podať - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo   
v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných 
zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia  
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dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľke 
školy písomné vyhlásenie.  
Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej 

školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.    
 
d) Termín prijímacích skúšok  

1. termín: 4. máj 2023 
2. termín: 9. máj 2023 

e) Pri prijatí žiaka sa bude posudzovať: 

 priemerný prospech na konci 8. ročníka  a z 1. polroka 9. ročníka, pričom žiakom, ktorí majú 
na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné hodnotenie 
nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo 
polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou, 

 hodnotenie správania, 

 výsledky písomných prijímacích skúšok zo SJL a MAT, 

 mimoškolské aktivity - úspešné výsledky zo súťaží, olympiád a iné aktivity žiaka v rôznych 
oblastiach. 

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch písomných testov z predmetov slovenský jazyk a literatúra a 
matematika. Časový limit na vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry je 45 minút a z 
matematiky je 45 minút. Čistý čas trvania prijímacej skúšky je 90 minút. Medzi jednotlivými 
testami bude 15 minútová prestávka na regeneráciu. 

f) Riaditeľka školy a prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov na základe počtu bodov 

získaných za: 

 Prijímacie skúšky zo SJL a MAT:     maximálne 100 b (SJL – 50 b, MAT –  50 b) 

 Priemer zo ZŠ:        maximálne 50 b 

 Mimoškolské aktivity:       maximálne 20 b 

Celkový maximálny počet bodov:                       170 b    

g) Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 40 bodov z celkového počtu 

bodov. 

h) Za zníženú známku zo správania a nedostatočný prospech sa pridelia mínusové body 

nasledovne:  
 

Tabuľka 2            Mínusové body 

Znížená známka 
zo správania na 

2. stupeň 

Znížená známka zo 
správania na 

3. stupeň 

Znížená známka zo 
správania na 

4. stupeň 

Za nedostatočný 
prospech 

- 5 bodov –  10 bodov –  15 bodov - 5 bodov 

 

i) V prípade rovnosti bodov budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá: 

 uprednostní sa uchádzač so ZPS (§ 67 ods. 3 školský zákon), 

 prospech z posudzovaných predmetov slovenský jazyk a matematika,  

 hodnotenie správania, 

 posudzovanie mimoškolských aktivít. 
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j)  V prípade uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladajú zákonný 

zástupcovia strednej škole Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva 
a prevencie nie staršiu ako 2 roky. Žiakovi bude umožnené vykonať prijímacie skúšky v súlade s 
diagnostikovaným stupňom integrácie a jeho individuálnymi potrebami. 

 
k)   Riaditeľka SOŠ chemickej zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  na 

internetovej stránke školy www.soshlohovec.sk a na hlavnom vchode budovy školy dňa 19. mája 
2023. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona osobné údaje žiaka nahradené kódom, 
ktorý bude uchádzačovi pridelený v deň konania prijímacej skúšky.  

 
l)   Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí SOŠ chemickej prijatie 

na vzdelávanie.  
 

Podmienky prijatia do študijných odborov v duálnom systéme vzdelávania 
a) Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač 

do študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme 
duálneho vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka 
v systéme duálneho vzdelávania. Podľa §17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdenie vydá vybranému 
uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie, a s ktorým má SOŠ 
chemická Hlohovec uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.  
 

b) Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické 
štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v 
prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v 
systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov. 
 

Všeobecné ustanovenia 
1. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta 

v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov. 
2. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje 

právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor,  prípadne inú školu. 
3. V prípade žiaka so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné potvrdenie od odborného 

lekára.  
4. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou odborný 

posudok. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. 
Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.  

5. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
po zohľadnení uvedených kritérií.  

6. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše, bude to škola považovať za nezáujem študovať 
na SOŠ chemickej v Hlohovci a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné 
(§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli 
kritériám na prijatie. Vzniknuté voľné miesta riaditeľka školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi 
v poradí, ktorého zákonný zástupca sa proti rozhodnutiu o neprijatí odvolal. 

7. Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium na SOŠ chemickej v Hlohovci boli prerokované 
a schválené na pedagogickej rade dňa 22.11.2022. 

  
     V Hlohovci dňa 22.11.2022                                                          PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová                                                                              
              riaditeľka školy 


