OZNÁMENIE
Riaditeľ školy na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa
§ 150 ods. 8 zákona a § 161k 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.
Do 19. mája 2020 pošle riaditeľ základnej školy na stredné školy prihlášky.
Čl. I.

Bodové hodnotenie uchádzačov
Po kontrole a zaregistrovaní prihlášok na štúdium sa vykoná bodové hodnotenie uchádzačov, na základe
ktorého budú uchádzačom pridelené body. Vstupné údaje sú: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú
školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne
jeho výkon.
Uznané budú výsledky zapojenia do súťaží z 8. a 9. ročníka ZŠ, riadne dokladované uchádzačom alebo
jeho zákonným zástupcom najneskôr do 19. mája 2020.
Čl. II.
Študijný odbor 3431 M polygrafia, zameranie 01 polygrafická technológia (ŠkVP – Polygrafia a
marketing) Študijný odbor 3431 M polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín
(ŠkVP – Dizajnér médií)
V školskom roku 2020/2021 sa otvorí pre vyššie uvedené študijné odbory 1 trieda denného štúdia s celkovým počtom 26 žiakov, z toho 6 žiakov študijného odboru 3431 M polygrafia, zameranie 01 polygrafická
technológia a 20 žiakov študijného odboru 3431 M polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín.
Čl. III.
Študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií (ŠkVP – Grafik médií, študijný odbor
3447 K grafik digitálnych médií (ŠkVP – Grafik médií), študijný odbor 3457 K operátor tlače
(ŠkVP – Operátor ofsetovej tlače), študijný odbor 3436 K operátor knihárskych technológií
(ŠkVP – operátor knihárskych technológií
V školskom roku 2020/2021 sa otvorí pre vyššie uvedené študijné odbory 4 triedy denného štúdia s celkovým počtom 107 žiakov, z toho 60 žiakov študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií, 10 žiakov
študijného odboru 3457 K operátor tlače, 20 žiakov študijného odboru 3446 K grafik tlačových médií, 17 žiakov študijného odboru 3436 K operátor knihárskych technológií.
1.

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
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Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
o Slovenský jazyk a literatúra
o Matematika
1.2. Profilové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Profilovými predmetmi sú cudzí jazyk, fyzika, chémia.
1.3. Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Doplnkovým predmetom je výtvarná výchova.
PROSPECH
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých
predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
ĎALŠIE KRITÉRIA
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.
3.1. Predmetová olympiáda
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 alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL,
cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), MAT, FYZ, CHE, Pytagoriáde, výtvarnej súťaži.
3.2. Vlastné kritérium strednej školy – účasť uchádzača na súťaži vyhotovenia komiksu „Spiderman je
môj spolužiak“ (súťaž vyhlásená SOŠ polygrafickou).
1.1.

2.

3.

Za účasť uchádzača na hore uvedenej olympiáde alebo súťaži a za účasť uchádzača na súťaži vyhotovenia
komiksu „Spiderman je môj spolužiak“ (súťaž vyhlásená SOŠ polygrafickou) môže uchádzač získať nasledovné bodovanie:
 celoslovenská úroveň – úspešný riešiteľ alebo iné hodnotenie úspešnej účasti 10 bodov,
 krajská úroveň – úspešný riešiteľ alebo iné hodnotenie úspešnej účasti 8 bodov,
 okresná alebo mestská úroveň – 1. miesto 5 bodov, 2. miesto 4 body, 3. miesto 3 body, 4. miesto 2
body, 5. miesto 1 bod,
 školská úroveň – 1. miesto 5 bodov, 2. miesto 4 body, 3. miesto 3 body, 4. miesto 2 body, 5. miesto 1
bod,
 účasť v súťaži „Spiderman je môj spolužiak“ vyhlásenej SOŠ polygrafickou – za účasť v súťaži 1
bod, prví traja výhercovia súťaže získajú 5 bodov.

Čl. IV.
Rovnosť celkového súčtu bodov
1.

V prípade rovnosti celkového súčtu bodov v rámci prijímacieho konania bude prijatý uchádzač, ktorý
splní jednu alebo viac nasledovných podmienok v ich uvedenom poradí:
 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,
 získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
 dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
Čl. V.
Rozhodnutie o prijatí

1.
2.
3.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje riaditeľ školy na základe pridelených bodov a na odporúčanie
prijímacej komisie, ktorú zriaďuje ako svoj poradný orgán.
Uchádzači sa zoradia do poradia od najvyššieho súčtu bodov po najnižší súčet bodov.
Zo vzniknutého poradia uchádzačov zostaveného podľa bodovania bude prijatý príslušný počet uchádzačov podľa plánovaného počtu prijatých žiakov. Pre každé zameranie študijného odboru sa postupuje
samostatne.
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Čl. VI.
Prijímacie konanie v ďalšom termíne
1.

Riaditeľ školy v prípade, že sa nenaplní plánovaný počet žiakov, rozhodne po prerokovaní v pedagogickej rade o tom, či sa na škole bude konať 2. kolo prijímacieho konania v termíne piatok dňa
19. júna 2020.
Čl. VII.
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

1.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 29. mája 2020 na internete na adrese
www.polygraficka.sk. Rozhodnutie o prijatí škola doručí uchádzačovi prostredníctvom e-mailu (alebo
poštou, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka).
Čl. VIII.
Zápis na štúdium

1.
2.

Do 4. júna 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení žiaka na štúdium.
Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí cez informačný systém
základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

Bratislava, 7. máj 2020

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190,
835 26 Bratislava
Tel.: 02/49 20 92 20
skola@polygraficka.sk

Ing. Roman Šíp, PhD. v. r.
riaditeľ školy

Ing. Judita Földesová, v. r.
predseda prijímacej komisie
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