
 
 

Stredná  odborná  škola,  Mierová 1973/79,  066 01  Humenné 
 

 
 
 

Kritériá pre prijatie uchádzačov na nadstavbové štúdium  
v školskom roku 2016/2017 

 
    
 
 
       V súlade s § 69 zákona č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene       
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  po prerokovaní v pedagogickej rade 
dňa 19.04.2016,   určuje riaditeľka Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné  pre školský 
rok 2016/2017 tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov do prvého ročníka  nadstavbového štúdia. 
 
 

Čl. 1   Počet prijímaných uchádzačov 
 

Pre školský rok 2016/2017  budú na základe  prihlášky na nadstavbové štúdium prijímaní uchádzači  
do prvého ročníka nadstavbového štúdia v týchto odboroch : 
 
6421 L spoločné stravovanie     -  15 žiakov   (1/2 triedy denné štúdium)  

2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení   

       -  16 žiakov  (1/2 triedy denné štúdium) 

6426 L vlasová kozmetika     -  31 žiakov   (1trieda  denné štúdium) 

6403 L podnikanie v remeslách a službách  -  31 žiakov   (1trieda externé štúdium) 

 
 

Čl. 2   Predpoklady prijatia na štúdium 
 

Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal /podľa § 16 ods.4 
písm. b) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

- stredné odborné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka 
najmenej trojročného odboru vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa 
ukončuje záverečnou skúškou (dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o 
záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list),  

- splnil podmienky prijímacieho konania. 

 

Čl. 3   Termíny podania prihlášok 

Prihlášku na nadstavbové štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy    

-  v 1. termíne do 31.mája  2016 
-  v 2. termíne do 31. júla  2016 

 
 
 



 

Čl. 4  Podmienky pre prijatie uchádzačov 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje kritéria na prijatie uchádzačov bez 
prijímacej skúšky, pri splnení týchto podmienok: 

1. Úspešné ukončenie štúdia v príslušnom trojročnom učebnom odbore podľa vyhlášky              
č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení  neskorších predpisov, dokladovanom 
originálom výučného  listu a vysvedčením o záverečnej skúške. 

2. Prihláška na štúdium s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo zvolenom odbore 
vzdelávania a na výkon povolania. 

3. V prípade, že sa do odboru neprihlási potrebný počet uchádzačov sa tento odbor nebude 
otvárať. 
 

Čl. 5   Rozhodnutia o prijatí uchádzača 

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí  na nadstavbové štúdium bez prijímacej skúšky na základe 
splnenia podmienky pre prijatie uchádzačov. V rozhodnutí bude oznámený termín zápisu na štúdium. 
Pri zápise musí uchádzač predložiť originály dokladov  o získanom  vzdelaní (výučný list, príp. 
vysvedčenie o záverečnej skúške), rodný list a vyplnenú osobnú kartu.   

 

Čl. 6   Zápis prijatých uchádzačov  

Prijatý uchádzač je povinný  zúčastniť  sa na zápise, ktorý sa uskutoční:   

- I. termín 21. a 22. júna 2016 (utorok, streda )     od 7,30 do 15,00 hod.   
- II. termín 26. augusta 2016 (piatok)              od 7,30 do 15,00 hod.  

Uchádzačovi o štúdium,  ktorý sa nezúčastní na zápise bude  rozhodnutie o prijatí zrušené.  

 
 
Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 19.04.2016. 
 
 
V Humennom 19.4.2016 
 
 
 
 
 
        RNDr. Oľga Skysľaková, v.r. 
                riaditeľka školy  
 
 
 
 
 
         
 

  
  

 


