
Stredná  odborná škola techniky a služieb 

Tovarnícka 1609, Topoľčany 
 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na externé štúdium 

do učebných odborov pre šk.rok 2022/2023. 
 

     V zmysle § 69 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. 

o stredných školách v znení neskorších predpisov a súlade so zákonom č.61/2015 Z.z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade 

školy dňa 18.5.2022 určuje pre školský rok 2022/2023 tieto  

                            kritériá prijímacieho konania na externé štúdium, 
 ktoré bude organizované ako diaľkové vzdelávanie s dĺžkou 2 roky podľa § 54 ods. 9 školského zákona 

č. 245/2008 Z.z. v zmysle neskorších zmien a doplnkov: 

 

1. Zásady prijatia: 

      Na uvedené externé štúdium budú prijatí študenti, ktorí: 

      úspešne ukončili iný učebný alebo študijný odbor na strednej škole než zvolený učebný odbor –   

      doloženie overenej kópie výučného listu alebo maturitného vysvedčenia, 

b)   sú zdravotne spôsobilí na štúdium, 

c) splnili podmienky pre prijatie bez konania  prijímacích skúšok do stanoveného počtu prijímaných 

študentov, 

d) absolvovali vstupný test, potrebný k prijatiu  do II. ročníka zvoleného učebného odboru, čím 

preukázali znalosť učiva I. ročníka.  

 

2. Podmienky prijatia: 

    Do úvahy na prijatie sa berie: 

a) súhrnný priemerný prospech zo všetkých častí maturitnej skúšky, z ktorej  uchádzač doložil 

vysvedčenie,  

b) súhrnný priemerný prospech zo všetkých častí záverečnej skúšky, ktorú uchádzač absolvoval 

a predložil príslušný výučný list,  

 

3. Termíny prijímacieho konania: 

    23. jún 2022 – 1. termín a 24. august 2022 – 2.termín. 

 

 4. Prijatie študentov : 

     Žiaci budú prijímaní na zvolený učebný odbor externého štúdia bez konania prijímacích skúšok  

podľa poradia za súhrnný priemerný prospech uvedený v bode  2 a) alebo 2 b) nasledovne: 

    1 triedu v súlade s § 33 ods. 7,8,9 a 10 školského zákona č. 245/2008 Z.z. v zmysle neskorších   

    zmien a doplnkov v učebných odboroch: 

- 2487 H 01 autoopravár – mechanik, 

- 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, 

- 6489 H      hostinský, hostinská, 

- 6456 H      kaderník, 

- 3678 H      inštalatér. 

 

5.  Neprijatie žiakov z dôvodu neotvorenia odboru. 

     V prípade, že nebude v niektorom učebnom odbore prihlásený dostatočný počet žiakov min. 5 

žiakov  tento odbor sa neotvorí.  

 

 

V Topoľčanoch 18. mája 2022 

 

 

                                                                                                                      Mgr. Miloš Kováč 

                                                                                                                       riaditeľ školy 


