Kritéria prijatia na odbor 7237 M informačné systémy a služby
Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica (ďalej
len SSOŠ PS) v súlade s § 65 ods. 1 – 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje:

prijímacie konanie
na štvorročné denné štúdium ukončované maturitnou skúškou v študijnom odbore

7237 M informačné systémy a služby
a zároveň verejne oznamuje

podmienky prijatia uchádzačov:
Čl. I.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA

1. Uchádzač navštevuje 9. ročník základnej školy a jej štúdium úspešne ukončí najneskôr
do 31. augusta 2021.
2. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže
byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a splnil podmienky prijímacieho konania.
3. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej
školy.
4. SSOŠ PS príjme do 1. ročníka v školskom roku 2021/22 maximálne 24 žiakov pre študijný
odbor 7237 M informačné systémy a služby.
5. Vzhľadom k rozhodnutiu MŠVVaŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 nie je možné
uplatniť ustanovenie § 65 ods. 4) Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. II.
KRITÉRIÁ PRIJATIA
Kritériám prijatia vyhovie uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
1) Uchádzač počas štúdia na základnej škole dosiahol na výročných vysvedčeniach za 6. až 8.
ročník a na polročnom vysvedčení za 1. polrok 9. ročníka stupeň hodnotenia v správaní „veľmi
dobré“, alebo počas štúdia na základnej škole dosiahol na výročných vysvedčeniach za 6. až 8.
ročník a na polročnom vysvedčení za 1. polrok 9. ročníka stupeň hodnotenia v správaní „veľmi
dobré“ a maximálne jedenkrát hodnotenie „uspokojivé“ za predpokladu, že po osobnom
pohovore rodičov, uchádzača a školského psychológa školský psychológ odporučí uchádzača
prijať.
2) Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň
z matematiky. Úspešne vykonať prijímaciu skúšku znamená získať v súčte za oba predmety
aspoň 25% bodov, t. j. spolu za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a súčasne
z matematiky aspoň 10 bodov z maximálneho možného počtu bodov 40.
3) V súčte bodov dosiahnutých podľa Čl. III. sa uchádzač v celkovom poradí uchádzačov
o štúdium v tomto študijnom odbore podľa získaných bodov umiestni do 24. miesta.
4) Pred vykonaním zápisu prijatých uchádzačov na štúdium obsadil 25. alebo horšie umiestnenie
v poradí uchádzačov o štúdium v tomto študijnom odbore v školskom roku 2021/22 podľa Čl. III.
a zároveň po prehodnotení poradia po zápise prijatých uchádzačov (z poradia vypadávajú
úspešní uchádzači, ktorí sa nezúčastnia zápisu na štúdium, alebo zápis dodatočne zrušia) sa
umiestni do 24. miesta.
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Čl. III.
BODOVANIE VÝSLEDKOV UCHÁDZAČOV
1. O poradí uchádzačov rozhoduje počet dosiahnutých bodov podľa nasledovnej stupnice:
a. priemer známok z výsledného hodnotenia uchádzača za 1. polrok deviateho ročníka
ZŠ:
priemer

Body

2,00 - 2,50

0,5

1,90 – 1,99

1

1,80 – 1,89

2

1,70 – 1,79

3

1,60 – 1,69

4

1,50 – 1,59

5

1,40 – 1,49

6

1,30 – 1,39

7

1,20 – 1,29

8

1,10 – 1,19

9

1,00 – 1,09

10

b. priemer známok z výsledného hodnotenia uchádzača za 2. polrok siedmeho ročníka
ZŠ:

c.

priemer

Body

2,00 - 2,50

0,5

1,90 – 1,99

1

1,80 – 1,89

2

1,70 – 1,79

3

1,60 – 1,69

4

1,50 – 1,59

5

1,40 – 1,49

6

1,30 – 1,39

7

1,20 – 1,29

8

1,10 – 1,19

9

1,00 – 1,09

10

výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry: 0 – 20 bodov

d. výsledky prijímacej skúšky z matematiky: 0 – 20 bodov
e. absolvovanie bezplatného on-line prípravného kurzu na štúdium v rozsahu 8
vyučovacích hodín – 8 bodov
f.

úspešnosť na vedomostných, umeleckých (olympiády, Hviezdoslavov Kubín a pod.)
resp. športových súťažiach počas štúdia na 2. stupni ZŠ s minimálne krajskou
pôsobnosťou doložené kópiou diplomu (body získava uchádzač len raz za najlepšie
umiestnenie):
- 1. – 3. miesto – 10 bodov
- 4. – 5. miesto resp. úspešný riešiteľ v olympiádach – 5 bodov
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g. V celkovom súčte môže uchádzač dosiahnuť maximálny počet bodov 78.
2. Pomocné kritérium: v prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí uchádzača spĺňajúceho
podmienky pre prijatie najskôr lepšia úspešnosť z prijímacieho testu z matematiky, následne
z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.
3. Uchádzačovi, ktorý bol v 1. polroku 9. ročníka alebo v 2. polroku 7. ročníka ZŠ hodnotený
slovne, sa namiesto týchto ročníkov započíta priemer známok za 2. polrok najbližšieho
ročníka, v ktorom bol hodnotený známkami.
Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Prihlášky na štúdium sa podávajú v zmysle § 63 ods. 2 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
do 10. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorý ich do 20. apríla 2021 odošle na SSOŠ
PS.
2. Prijímacia skúška sa v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.
1. 2021 bude konať v sídle školy na Hlavnej 2 v Žiline-Bytčici v nasledujúcich termínoch:
a. v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4.
mája 2021,
b. v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
11. mája 2021.
3. SSOŠ PS organizuje pre uchádzačov v mesiacoch apríl a máj v popoludňajších hodinách
8-hodinový bezplatný on-line prípravný kurz na platforme Zoom.us na štúdium pre
zlepšenie prípravy uchádzača na štúdium na SSOŠ PS. O presnom termíne a podmienkach
absolvovania prípravného kurzu informuje SSOŠ PS všetkých uchádzačov prostredníctvom
písomnej pozvánky.
4. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 12. mája 2021 na
www.proscholaris.sk. Zákonný zástupca uchádzača si tiež môže výsledky overiť telefonicky
po zadaní rodného čísla uchádzača na tel. čísle zástupcu riaditeľa 0903 740 530 v pracovné
dni od 8.00 do 15.00 h. Výsledky zverejnené na www.proscholaris.sk budú priebežne
aktualizované po zápise úspešných uchádzačov.
Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium si po vyhodnotení prijímacieho konania príde
vyzdvihnúť na sekretariáte školy zákonný zástupca uchádzača o s o b n e v dňoch 17. mája
(pondelok) a 18. mája (utorok) 2021 v čase od 8.30 h do 17.00 h. V týchto dňoch bude
zároveň prebiehať zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022. Zákonný zástupca uchádzača
prinesie so sebou zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Bez zápisného lístka
nemôže byť uchádzač zapísaný.
Pri zápise zákonný zástupca žiaka uhradí zápisné na celé štúdium vo výške 100,00 €.
Zápisné je administratívny poplatok a pri zrušení zápisu sa nevracia. Ak sa uchádzač v
uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v SŠ, je neplatné.
Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý na štúdium, môže podať žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa adresuje
riaditeľovi SSOŠ PS v Žiline-Bytčici, Hlavná 2.
5. Prihláška na štúdium je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.
6. V školskom roku 2021/2022 SSOŠ PS, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica, po prerokovaní so
zriaďovateľom a na základe určenia počtu tried zo strany ŽSK, prijme do 1. ročníka
študijného odboru informačné systémy a služby 24 žiakov.
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7. Riaditeľ prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie
sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako
vyhovujú prijímacím podmienkam (§ 67 ods. 3 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
8. Uchádzač, ktorý splnil kritériá prijatia, ale pre nedostatok miesta nemohol byť prijatý na
zvolený odbor, môže byť zapísaný aj na iný odbor na základe žiadosti zákonného zástupcu
uchádzača za podmienky, že nebude naplnený plánovaný počet prijatých uchádzačov v tomto
odbore.
9. Zdravotné požiadavky: Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí
k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať
zvolený odbor. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením pripoja k prihláške lekárske
vyjadrenie a prípadné odporúčanie pre úpravu formy prijímacej skúšky ako kompenzáciu
zdravotného znevýhodnenia.
10. V súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné
znevýhodnenie.
11. Požadované doklady: Vyplnená Prihláška na štúdium.
12. Riaditeľ SSOŠ PS v súlade s § 67 ods. 1 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 18. januáru 2021
vymenoval prijímaciu komisiu v zložení:
Predseda: Mgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD.
Člen: Ing. Anna Šarlinová
Člen: Ing. Ivana Adamovová
13. Prihlášky v písomnej forme s priloženými požadovanými dokumentmi sa prijímajú a posudzujú
prijímacou komisiou na adrese Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, 010
09 Žilina-Bytčica do 20. apríla 2021.
14. Ak uplatnenie vyššie uvedeného postupu prijímacieho konania a zápisu na štúdium,
alebo ich časti znemožní mimoriadna situácia, spôsob podávania prihlášok a celý
prijímací proces vrátane spôsobu zápisu na štúdium sa v dotknutých bodoch
prispôsobí obsahu prípadného aktuálneho rozhodnutia ministra školstva podľa § 150
ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žilina 18. januára 2021

Mgr. Tomáš Milata v.r.
riaditeľ školy
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Informácie:

Súkromná Stredná odborná škola Pro scholaris,
Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica
kód školy:
email:
tel.:
web:

656112
sekretariat@soaza.sk
0903 740 530 (zástupca riaditeľa), 0902 930 201 (riaditeľ)
www.proscholaris.sk
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