STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Ostrovského 1, Košice

Kritériá pre overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
a podmienky prijatia na štúdium pre školský rok 2017/ 2018
Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v znení neskorších predpisov a §10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z.
o stredných školách určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka
denného štúdia v odbore, ktorý si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania:
8283 M reklamná tvorba (chlapci + dievčatá).
Žiaci 9. ročníka ZŠ môžu podať prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom riaditeľa ZŠ
v termíne do 28. februára.
Plánovaný počet prijatých žiakov a počet tried:
• 8283M reklamná tvorba

15 žiakov

0,5 triedy

Termín prijímacích skúšok: 28. marec 2017 (utorok)

Náhradný termín: 11. apríl 2017 (utorok)

A. Podmienky prijatia na štúdium:
1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (uchádzač získal nižšie stredné vzdelanie).
2. Úspešné vykonanie talentových skúšok (15 a viac bodov) a uchádzač vyhovel vo
všetkých častiach talentových skúšok.
3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača potvrdená dorastovým lekárom v prihláške na
štúdium. Uchádzači so zníženou pracovnou schopnosťou budú prednostne prijatí
pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam. Doklad
o ZPS musí byť súčasťou prihlášky na strednú školu, v opačnom prípade tento
údaj nebude zohľadnený.
4. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
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5. Za zníženú známku zo správania v 6. - 9. ročníku ZŠ opakovane na 2. stupeň
alebo 3. a 4. stupeň uchádzač nebude prijatý.
6. V prípade uchádzača so ŠVVP je potrebné, aby sa jeho zákonný zástupca
vopred (pred podaním prihlášky) oboznámil s „Podmienkami vzdelávania
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ – viď internetová
stránka školy – sekcia Pre záujemcov o štúdium, bod Prijímacie konanie pre
šk.rok 2017/2018, príloha č.1. Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží
k prihláške na štúdium nasledovné doklady:
• písomnú žiadosť o individuálne začlenenie v bežnej triede strednej školy
pre školský rok 2017/2018,
• individuálny výchovno-vzdelávací program, podľa ktorého bol vzdelávaný
na ZŠ,
• aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom
vyšetrení,
• žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.
Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ,
Ostrovského 1, Košice, či na základe priloženej dokumentácie uchádzača so
ŠVVP vie vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom
odbore.
V prípade, že zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP nedoloží k prihláške na
štúdium žiadosť o úpravu prijímacích skúšok a ostatné doklady v termíne do
28. februára 2017, bude uchádzač konať prijímacie skúšky bez úpravy.
B. Prekážkou prijatia na štúdium je:
1. Uchádzač nevyhovel kritériám talentových skúšok, ak nevyhovel v niektorej časti
a získal 14 a menej bodov.
2. Nevyhovujúci zdravotný stav –poruchy farbocitu, poruchy manuálnych zručností.
3. Neúčasť uchádzača na ktorejkoľvek časti prijímacím skúšok. Zákonný zástupca je
povinný predložiť riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do
8.00 hod. lekárske potvrdenie a žiadosť o povolenie vykonať talentové skúšky
v náhradnom termíne.
4. Uchádzač sa celkovým súčtom bodov neumiestnil do stanoveného počtu
prijímaných žiakov.
5. Znížená známka zo správania v 6. - 9. ročníku ZŠ opakovane na 2. stupeň alebo
3. a 4. stupeň.
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C. Obsahová náplň a kritériá hodnotenia častí prijímacích skúšok
1. Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z realizácie jednej výtvarnej práce na
zadanú tému a odovzdania domácich prác:
a) Skúška kompozičného a tvorivého cítenia – zhotovenie plošnej práce podľa
zadania kombinovanou technikou (kresba, maľba, koláž…).
Hodnotenie – kompozičné riešenie
(10b)
nápaditosť, tvorivý prístup (10b)
využitie výtvarných techník (10b)
Za výtvarnú prácu môže uchádzač získať maximálne 30 bodov.
b) Domáce práce – každý uchádzač musí odovzdať v deň konania talentových
skúšok minimálne 2 kusy domácich prác:
•

jednu vlastnú plošnú prácu vytvorenú ľubovoľnou technikou,

•

autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača
a krátkej charakteristiky seba samého (vo forme niekoľkých viet) vo
vytlačenej podobe na formát A4.

Hodnotenie – tvorivosť, technická zručnosť a formálna čistota (15b)
Materiálne vybavenie:
Okrem materiálu, ktorý pripraví škola, uchádzač si so sebou donesie:
ceruzku B6, mäkkú gumu, strúhadlo na ceruzu, lepidlo, pastelky, vodové
alebo temperové farby, 2 štetce, nádobky na vodu a nožnice, funkčné pero, odporúčame
aj pracovný plášť.
Za talentovú skúšku môže uchádzač získať maximálne 45 bodov.
Uchádzač vyhovel kritériám talentovej skúšky, ak:
• za skúšku kompozičného a tvorivého cítenia získal 10 a viac bodov,
• za domáce práce získal 5 a viac bodov.
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2. Prospech zo základnej školy
Za priemerný prospech zo ZŠ môže získať max. 10 bodov.
Bodové hodnotenie je nasledovné:
1,00 – 1,50 .......10 bodov
1,51 – 2,00 ....... 8 bodov
2,01 – 2,50 ....... 6 bodov
2,51 – 3,00 ....... 4 body
3,01 – 3,50 ....... 2 body
3,51 a viac ....... 0 bodov
Do výpočtu priemerného prospechu zo ZŠ za 2. polrok 6., 7., 8. ročníka
a za 1. polrok 9. ročníka sa započítavajú predmety: slovenský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky, dejepis, geografia, matematika, fyzika, chémia a biológia.
3. Umiestnenie v súťažiach
Za umiestnenie v súťaži, ktorá súvisí so študijným odborom môže uchádzač
získať max. 10 bodov.
Ak uchádzač počas štúdia na ZŠ dosiahol umiestnenie do 3. miesta získa:
1. celoštátna úroveň
10 bodov,
2. krajská úroveň
7 bodov,
3. okresná úroveň
3 body.
K priznaniu uvedených bodov je nutné pripojiť k prihláške originály resp. overené
fotokópie diplomov, prípadne v deň konania talentových skúšok priložiť
k domácim prácam.
4. Uchádzač môže získať za prijímacie skúšky max. 65 bodov.
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak získal 15 a viac bodov.
5. Celkové poradie uchádzačov sa zostaví na základe celkového počtu bodov získaných
za talentové skúšky, prospech zo ZŠ a za umiestnenie v súťažiach.
Uchádzačom, ktorí získajú rovnaký počet bodov sa priradí poradie podľa
nasledovných pomocných kritérií:
a) nižšie poradové číslo získa uchádzač, ktorý ma vyšší počet bodov za
talentové skúšky, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia, uplatní
sa nasledovné kritérium,
b) nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším priemerným prospechom zo
ZŠ, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia, uplatní sa nasledovné
kritérium,
c) nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším prospechom zo SJL
za 2. polrok 8. ročníka ZŠ
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6.

V prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích
skúšok je zákonný zástupca uchádzača povinný predložiť riaditeľke školy písomné
zdôvodnenie
o neúčasti a žiadosť o povolenie vykonať talentovú skúšku
v náhradnom termíne, najneskôr v deň konania talentovej skúšky do 8,00 hod.
Riaditeľka školy v riadnom termíne ponechá voľné miesto.

7.

Doplňujúce informácie o organizácií prijímacej skúšky obdrží uchádzač
v pozvánke na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom jej konania.

8.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch pracovných dní od
termínu prijímacej skúšky na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na internetovej
stránke www.ostrovskeho.sk.

Riaditeľka školy vydá bezodkladne rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí po zverejnení
zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, v rozhodnutí budú uvedené
ďalšie informácie o postupe zápisu, resp. o odvolaní proti rozhodnutiu.
Tieto kritériá prijímania prerokovala a schválila pedagogická rada školy
dňa 15. novembra 2016.

...............................................
Ing. Elena Tibenská
riaditeľka SOŠ
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