
 
Spojená škola – Stredná odborná škola stavebná 

Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica 
Kód školy: 66 40 01 

 

 

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2017/2018 

 

 
Počet prijímaných žiakov: 

Študijný/učebný odbor 
Počet 

tried 

Počet prijímaných 

žiakov 
3446 K grafik tlačových médií 1 31 

3693 K technik energetických zariadení budov 1 31 

3355 H stolár 1/3 10 

3661 H murár 1/3 10 

3673 H kachliar 1/3 11 

3684 H strechár 1/3 10 

3688 H kominár 1/3 10 

3675 H maliar 1/3 11 

3686 F stavebná výroba 1 31 

 

Termín konania prijímacích skúšok: 

I. termín – 9.mája 2017 (utorok) 

II. termín – 11.mája 2017 (štvrtok) 

 

Kritériá pre prijatie do študijných odborov: 

 

a) úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov 

 

 slovenský jazyk a literatúra        maximálny počet bodov:   40 

minimálny počet bodov:   10 

 

  matematika    maximálny počet bodov:    40  

minimálny počet bodov:   10 

 

Obsahom prijímacej skúšky z profilových predmetov je učivo obsiahnuté vo vzdelávacích 

programoch základnej školy. 

 

b) výsledky TESTOVANIA 9 – 2017 

 

 slovenský jazyk a literatúra        maximálny počet bodov:   50 

minimálny počet bodov:    5 

 

 matematika    maximálny počet bodov:    50  

minimálny počet bodov:    5 

 

c) úspešnosť žiakov na predmetových olympiádach a  

na súťažiach, ktoré súvisia s odborom vzdelávania 

 celoštátne a krajské kolo – úspešný riešiteľ  10 bodov 

 oblastné kolo – úspešný riešiteľ       5 bodov 

 

 

 



 

Žiak bude prijatý, ak splní kritériá pre prijatie do študijného odboru v časti a) a v časti b). 

O poradí prijatia rozhoduje celkový súčet získaných bodov.  

 

Riaditeľ školy prijme bez prijímacej skúšky do študijných odborov uchádzačov, ktorí mali 

v celoslovenskom TESTOVANÍ 9 - 2017 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.  

 

Pri rovnakom počte získaných bodov: 

1.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším prospechom 

z predmetu matematika za I. polrok 9. ročníka ZŠ, 

2.) po naplnení bodu 1.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom z predmetu slovenský jazyk a literatúra za I. polrok 9. ročníka ZŠ, 

3.) po naplnení bodu 1.), 2.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač, ktorý 

má viacpercentnú úspešnosť za obidva testované predmety (slovenský jazyk a literatúra 

a matematika) v celoslovenskom TESTOVANÍ 9 – 2017. 

 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo ich zákonní zástupcovia 

predložia relevantný doklad o individuálnom začlenení najneskôr 10 pracovných dní pred termínom 

konania prijímacej skúšky riaditeľovi SŠ. Týmto žiakom bude primerane upravená forma prijímacej 

skúšky. 

 

Kritériá pre prijatie do učebných odborov: 

 

a) úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (netýka sa učebného odboru 3686 F stavebná výroba) 

b) počet získaných bodov za prospech v I. polroku 9. ročníka ZŠ z určených predmetov, 

učebný odbor 3686 F stavebná výroba počet získaných bodov za prospech z posledného 

ročníka ZŠ z určených predmetov 

c) počet bodov za percentuálnu úspešnosť v TESTOVANÍ 9 – 2017 (netýka sa učebného 

odboru 3686 F stavebná výroba) 

d) zdravotná spôsobilosť 

 

Pri rovnakom počte získaných bodov: 

1.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším prospechom 

z predmetu matematika za I. polrok 9. ročníka, resp. poslednom ročníku ZŠ, 

2.) po naplnení bodu 1.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom z predmetu slovenský jazyk a literatúra za I. polrok 9. ročníka, resp. 

posledného ročníka ZŠ, 

3.) po naplnení bodu 1.), 2.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač, ktorý 

má viacpercentnú úspešnosť za obidva testované predmety (slovenský jazyk a literatúra 

a matematika) v celoslovenskom TESTOVANÍ 9 - 2017. 

 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke: www.stavebnabb.eu 

 
Dátum platnosti: od 30.01.2017 

 

V Banskej Bystrici, dňa 25.01.2017 

 

 

 

                      PaedDr. Milan Ponický 

                    riaditeľ školy 
 

 

http://www.stavebnabb.eu/

