
 

Spojená škola Púchov, I. Krasku 491, 020 32 Púchov 

EDUID 100018694 

 
Kritéria prijímania žiakov pre školský rok 2023/2024 

 
Prijímanie na vzdelávanie v organizačnej zložke Strednej odbornej školy sklárskej , 

I. Krasku 491, 
020 32 Púchov pre školský rok 2023/2024 

EDUID 100018695 

 Riaditeľka Spojenej školy, I. Krasku 491,  020  32  Púchov v súlade so  zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zverejňuje podmienky prijímacieho konania nasledovne: 

 

Bez prijímacích skúšok: 

Rozhodnutie o prijatí:  

19. mája 2023  

 

 

Schválený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre školský rok 2023/2024: 

Zriaďovateľ školy zo dňa 4.11.2022 určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia 

v organizačnej zložke Strednej odbornej školy sklárskej, I. Krasku 491, Púchov pre školský rok 

2023/2024:   

Učebné odbory: 3-ročné denné štúdium 

Kód odboru Názov odboru Počet žiakov 

2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla       

* duálne vzdelávanie 
3 

2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla  * duálne vzdelávanie 3 

* v učebnom odbore 2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla v 

duálnom systéme vzdelávania sa budú pripravovať 3 žiaci a 2738 H 06 operátor sklárskej výroby 

– brúsenie skla 3 žiaci.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organizácia prijatia na vzdelávanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu pre 

školský rok 2023/2024 

  

a)   Podmienky prijatia na vzdelávanie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného 

stredného odborného vzdelávania (učebné odbory) 

                   

Žiak môže byť prijatý: 
1) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže 

byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov 

a splnil podmienky prijímacieho konania. 

2) Dobrý zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, uprednostnení budú 

žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou (ZPS) a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP), ktorí boli na ZŠ individuálne integrovaní. 

3)  Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. mája 2023 doručí strednej         

škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na 

štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium treba 

doručiť strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

 

  

Kritériá na úspešné prijatie uchádzača na štúdium: 

Podmienkou nástupu do prvého ročníka, po prijatí na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka 

ZŠ a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

V prípade väčšieho počtu uchádzačov o štúdium v danom učebnom odbore budú 

uprednostnení  žiaci: 

I. So zníženou pracovnou schopnosťou (ZPS) a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP), ktorí boli na ZŠ individuálne integrovaní a ktorých stav potvrdí lekár 

na prihláške žiaka. Žiak so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške správu z CPPP 

a P.  

- žiak so zdravotným postihnutím, 

-   žiak s vývinovými poruchami učenia, 

-   žiak s vývinovými poruchami správania. 

II.  S lepším priemerom známok za 8. a 9. Ročník ZŠ. 

 

Súčasť prihlášky žiaka na štúdium v prípade integrácie (priloží zákonný zástupca žiaka): 

- písomnú žiadosť o začlenenie žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy, 

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

vzdelávaný na ZŠ, 

- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium. 

 

  



 

  

 

b) Kritériá prijímania  pre duálne vzdelávanie 
  

     Spojená škola Púchov, I. Krasku 491, 020 32 Púchov má uzavretú zmluvu o duálnom 

vzdelávaní so zamestnávateľom Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov, HF NaJUS, a. s., 

Dubnica nad Váhom a RONA, a. s., Lednické Rovne. 

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene niektorých zákonov. 

Uchádzač do študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme 

duálneho vzdelávania, priloží potvrdenie k prihláške na vzdelávanie . Vybranému uchádzačovi  

potvrdenie vydá  zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má Spojená 

škola Púchov, I. Krasku 491, 020 32 Púchov uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

 Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je žiakom 

inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom odbore a splnil podmienky 

prijímacieho konania. 

 

 

 

c)    Ďalšie podmienky prijatia  
 Uchádzači o štúdium v duálnom systéme vzdelávania absolvujú  pohovor zo zástupcami firmy. 

 V prípade žiakov zdravotne znevýhodnených, žiakov s vývinovými poruchami učenia, je 

potrebné priložiť k prihláške doklady týkajúce sa integrácie. 

 V prípade žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov zdravotne znevýhodnených bude na 

základe zdravotnej a špeciálno-pedagogickej dokumentácie po konzultácii so špeciálnym 

pedagógom zohľadnené jeho postihnutie vo vzťahu k vybranému odboru. Ak sa takýto žiak 

umiestni počtom bodov na rovnakom mieste ako žiak bez zdravotného postihnutia, bude pri 

prijímacom konaní uprednostnený. 

 

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium boli schválené na zasadnutí pedagogickej rady školy 

dňa 25.01.2022, prerokované Radou školy dňa 15.02.2022 a zástupcom zamestnávateľov firmou 

Continental Matador Rubber, s. r. o., Púchov,    HF NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom a RONA, a. s., 

Lednické Rovne. 

V Púchove, 28. 11. 2022 

                                

                                                                                                    Ing. Lenka Jancíková   

                                                                                                    riaditeľka SŠ Púchov 

 


