STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Podmienky a kritériá prijatia žiakov na štúdium pre školský rok 2021/2022
Kód školy: 31797920
Vypracované podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo dňa 26.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský
zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách
takto:
po prerokovaní pedagogickou radou dňa 19. 02. 2021 a radou školy (per rollam) dňa 25.02.2021 určuje tieto
podmienky a kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka študijných a učebných odborov pre školský rok
2021/2022. Na základe rozhodnutia Odboru školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja otvoríme v školskom roku 2021/2022 triedy v týchto odboroch:
počet
tried

počet
žiakov

Profilový
predmet

2

48

FYZ

3759 K komerčný pracovník v doprave

0,3

10

GEO

2684 K bezpečnostné systémy

3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika

0,3
0,2

8
4

FYZ
FYZ

3776 K 02 mechanik lietadiel – avionika

0,2

4

FYZ

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

0,3

7

FYZ

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

0,3

7

GEO

3767 M dopravná akadémia

0,3

8

GEO

2487 H autoopravár
zameranie: 01 mechanik
02 elektrikár
03 karosár
04 lakovník
3766 H lodník

1,6
0,3
0,3
0,3

40
10
10
10

FYZ, SJL, MAT,
INF, Technická
výchova

0,3

4

2466 H 02 mechanik opravár

0,3

6

GEO, SJL, MAT,
INF, Technická
výchova
FYZ, SJL, MAT,
INF, Technická
výchova

7

176

Študijný odbor: 4-ročný
Ukončené výučným listom a maturitným vysvedčením
2495 K autotronik

Študijný odbor: 4-ročný - Ukončené maturitným vysvedčením

Učebný odbor: 3-ročný – Ukončené výučným listom

SPOLU
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A.

Kritéria prijímacieho konania pre ŠTUDIJNÉ ODBORY:

PORTFÓLIO ŠTUDIJNÝCH A VÝCHOVNÝCH VÝSLEDKOV ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY:
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z polročnej
klasifikácie za 8. ročník, koncoročnej klasifikácie za 7. ročník a polročnej klasifikácie za 7. ročník základnej
školy. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
výborný (4 body), chválitebný (3 body), dobrý (2 body), dostatočný (1 bod), nedostatočný (0 bodov) z polročnej klasifikácie za 8. ročník, koncoročnej klasifikácie za 7. ročník a polročnej klasifikácie za 7.
ročník základnej školy. Za zníženú známku zo správania znižujeme počet bodov o 5 bodov za 2. stupeň
(uspokojivé) a o 10 bodov za 3. stupeň (menej uspokojivé) a viac.
1.

2.
VÝSLEDKY Z PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
V prijímacom konaní budú zahrnuté výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
a matematiky.
Slovenský jazyk a literatúra

12 bodov

PRIJÍMACIA SKÚŠKA ( max. počet
bodov)
20 bodov

Matematika
Profilový predmet (GEO, FYZ)
Olympiáda
Správanie
SPOLU MAXIMÁLNE

12 bodov
12 bodov
14 bodov
-30 bodov
50 bodov

20 bodov
x
x
x
40 bodov

Predmet

PORTFÓLIO (max. počet bodov)

Spolu maximálne 90 bodov.
Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť
prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí
príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
B.

Kritéria prijímacieho konania pre UČEBNÉ ODBORY:

PORTFÓLIO ŠTUDIJNÝCH A VÝCHOVNÝCH VÝSLEDKOV ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY:
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z polročnej
klasifikácie za 8. ročník, koncoročnej klasifikácie za 7. ročník a polročnej klasifikácie za 7. ročník základnej
školy. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
výborný (4 body), chválitebný (3 body), dobrý (2 body), dostatočný (1 bod), nedostatočný (0 bodov) z polročnej klasifikácie za 8. ročník, koncoročnej klasifikácie za 7. ročník a polročnej klasifikácie za 7.
ročník základnej školy. Za zníženú známku zo správania znižujeme počet bodov o 5 bodov za 2. stupeň
(uspokojivé) a o 10 bodov za 3. stupeň (menej uspokojivé) a viac.
1.

Predmet

PORTFÓLIO (max. počet bodov)

Fyziky / Geografia

12 bodov

Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Informatika
Technická výchova
Olympiáda
Správanie
SPOLU MAXIMÁLNE

12 bodov
12 bodov
12 bodov
12 bodov
14 bodov
-30 bodov
74 bodov

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až
5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku v prvom polroku alebo 7. ročníku v prvom
a v druhom polroku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ,
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CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. MAXIMÁLNE 14 bodov. Hodnotenie
predmetu „absolvoval“ sa do priemeru nebude započítavať. Hodnotenie predmetu „neabsolvoval“ sa bude
započítavať ako stupeň hodnotenia nedostatočný.
Tabuľka slovného hodnotenia na body
dosiahol veľmi dobré výsledky,
dosiahol dobré výsledky,
dosiahol uspokojivé výsledky,
dosiahol neuspokojivé výsledky

4 body
3 body
2 body
1 body

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Predmetová olympiáda,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny
preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré
vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl,
je do 26. februára 2021.
2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo
plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený
v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.
4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla
2021.
5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania
na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania
a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy
je do 20. mája 2021.
7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho
konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole
je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného
tlačiva prostredníctvom emailu,
poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.
Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny
rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti
s ochorením COVID-19.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov podľa počtu získaných bodov vo výsledkovej
listine s označením o prijatí, resp. neprijatí uchádzača.
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2. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.
3. Riaditeľ strednej školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania,
do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy (www.sosdba.sk) alebo výveske školy podľa
výsledkov prijímacieho konania.
4. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém (napr.
EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Termín na doručenie potvrdenia
o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021.
5. Riaditeľ strednej školy do 26. mája 2021 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy
(www.sosdba.sk) alebo na výveske strednej školy.
6. Riaditeľ strednej školy do 04.06.2021 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu
uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
7. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 04. júna 2021 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo
na výveske strednej školy.
8. Riaditeľ strednej školy do 04. júna 2021 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho
územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.
9. Pri nástupe do školy v školskom roku 2021/2022 žiak predloží vysvedčenie o úspešnom ukončení 9. ročníka ZŠ.
10. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia spolu s prihláškou príslušné potvrdenie a doklady
o VPU.
PRIJÍMACIE KONANIE NA NENAPLNENÝ POČET MIEST (druhý termín)
1.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 04.6.2021 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na
škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
1.2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22.6.2021. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie
o prijatí do 22. júna 2021. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. júna 2021 strednej
škole záväzné potvrdenie. Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok bude od 25.6.2021 s následným
spracovaním výsledkov odvolania do 6.7.2021.
1.3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo
v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa
v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac.
1.4. Riaditeľ strednej školy do 29.júna 2021 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v
jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení
prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.
1.5. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 27. augusta 2021 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka,
s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej
škole.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
žiaka.
2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie
všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom
strednej školy najneskôr 31.augusta 2021.
3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie,
najneskôr do 31. augusta 2021.
4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov.
5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam,
ak to technické podmienky umožňujú.
6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
7. Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa
alebo do praktickej školy.
8. Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania
a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.
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9.

Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov
a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle (mob.: 0905 812 277) alebo prostredníctvom e-mailu: sekretariat@sosdba.sk.
V Bratislave 19.2. 2021
Ing. Martin Zatkalík, PhD.
riaditeľ školy
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