
Súkromná stredná  odborná škola,  Hviezdoslavova 11,  085 84  B a r d e j o v 
 

KRITÉRIÁ  PRIJATIA UCHÁDZAČOV 
NA OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ A NADANIA  

pre školský rok 2015/2016. 
 
           Riaditeľ SSOŠ v Bardejove v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. určuje tieto podmienky 
prijatia uchádzačov na štúdium: 

1. Študijné odbory a počty prijímaných žiakov: 
8261 M   Propagačná grafika      15 žiakov 
- termín podania prihlášky do 20.2.2015 
- termíny skúšok:  25. 3. 2015    1.termín  

                                      27. 3. 2015    2.termín  
2. Forma a dĺžka štúdia: 

- denné štúdium 4-ročné 
3. Spôsob ukončenia štúdia: 

- maturitná skúška 
4. Zdravotná spôsobilosť: 

- uchádzači nesmú trpieť poruchou farbocitu, musia mať dobrú funkciu horných končatín 
a schopnosť jemných pohybov rúk 

- do odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne 
na prihláške na vzdelávanie potvrdil lekár 

- pri žiakoch so zdravotným znevýhodnením sa bude postupovať podľa odporúčania 
všeobecného lekára. Vyjadrenie všeobecného lekára pripojí uchádzač k prihláške na 
štúdium. Forma prijímacej skúšky sa určí s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie. 

- žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí k prihláške na štúdium vyjadrenie 
posudkovej komisie. 

5. Kritériá hodnotenia  skúšky: 
a) Talentová skúška pozostáva z 3 častí: 
- priestorové cítenie – kresba zátišia podľa predlohy 
- figurálne cítenie – figurálna kompozícia na určenú tému 
- tvorivosť - farebné riešenie  plochy podľa predlohy 

Za každú časť môže uchádzať dostať max. 25 bodov. Uchádzač vyhovie skúške, ak 
z každej časti dostane min. 9 bodov. 

            b) Za umiestnenie v súťaži s umeleckoremeselným, výtvarným alebo fotografickým zameraním  
                žiak získa: 
      - 10 bodov za 1. miesto v okresnej súťaži 
                 - 15 bodov za 1.- 3. miesto v krajskej súťaži 
                 - 20 bodov za 1.- 3. miesto v celoslovenskej súťaži 
                 - 25 bodov za 1.-3. miesto v medzinárodnej súťaži  
                 Pri skúške sa berie do úvahy iba jedno najvyššie ocenenie, ktoré uchádzač musí priložiť  
                 k prihláške  na štúdium. 

c) Za úspešné riešenie predmetovej olympiády žiak získa: 
- 10 bodov za 1.miesto v okresnej súťaži 
- 15 bodov za 1.-3.miesto v krajskej súťaži 
- 20 bodov za 1.-3.miesto v celoslovenskej súťaži 
Pri skúške sa berie do úvahy iba jedno najvyššie ocenenie, ktoré uchádzač musí predložiť 
k prihláške na štúdium.         

6. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnia kritéria PS a umiestnia sa v poradí až po stanovený počet 
prijímaných žiakov. 

7. Pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov na skúškach budú prednostne prijatí uchádzači v 
poradí, ktorí majú: zmenenú pracovnú schopnosť – pri splnení zdravotných požiadaviek 
odboru; zníženú zdravotnú spôsobilosť;  lepší prospech za  6. až 9. ročník ZŠ; lepší prospech 
za 1.polrok 9.ročníka. 
 

8. Po ukončení skúšok riaditeľ SSOŠ zverejní do 3 dní oznam o výsledkoch prijímacích skúšok. 
9. Informácie o organizačnom zabezpečení skúšok dostanú uchádzači v pozvánke na skúšky. 
10. Ak uchádzač na skúške vyhovel a nebude prijatý na zvolený študijný odbor pre nedostatok 

miesta alebo nenaplnený minimálny počet pre odbor alebo triedu, môže sa v odvolacom 
konaní uchádzať o voľné miesta v iných odboroch s uznaním výsledkov skúšky. V prípade, že 



sa na študijný odbor neprihlási dostatočný počet uchádzačov, alebo po zápise klesne počet 
prijatých uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie 
na iný odbor, kde nebude naplnený stav. 

 
Kritéria prijímacích skúšok boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 18.11.2014 

 
www.ssosbj.edupage.org,  tel.: 054/4748316 
e-mail: skola@sousbj.edu.sk 
 
 
Bardejov, 18. november 2014                                            
 
 
                                                                                                          Mgr. Ľubomír Čekan 
                                                                                                              riaditeľ SSOŠ 
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