
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava,  

org. zložka SOŠ drevárska, Tokajícka 24, Bratislava – www.tokajicka.sk  

Pedagogická rada Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava na svojom zasadnutí dňa 26. 1. 2021 

prerokovala kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 do študijného 

odboru organizačnej zložky SOŠ drevárska, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava, pre ktorý prijatie je 

povinné absolvovanie talentovej skúšky: 

číslo študijného odboru  študijný odbor  schválený počet žiakov 

3348 M    tvorba nábytku a interiéru 9 

Termíny talentových skúšok podľa aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ SR: 

- v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 

2021, 

- v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. 

mája 2021. 

Kritériá: 

1. Kresba podľa predlohy /0 - 40 bodov/ 

2. Kreatívna úloha /0 - 40 bodov/ 

3. Dosiahnuté študijné výsledky v 1. polroku 8. roč. ZŠ z vybraných predmetov – slovenský jazyk 

a literatúra, jazyk národnostnej menšiny, anglický jazyk a dejepis /spoločný priemer 0 - 20 

bodov/  

4. Externý umelecký výkon zo súťaží /1. – 3. miesto v celoslovenskej 20 bodov, 1. – 3. miesto v 

nadnárodnej 40 bodov, započítavajú sa body za umiestnenie vo vyššej úrovni súťaže 

5. Pri dosiahnutí rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači v nasledovnom poradí: 

a) Držiteľ preukazu ZŤP 

b) S vyšším počtom bodov z druhého kritéria 

c) S vyšším počtom, bodov z prvého kritéria 

6. Uchádzači budú prijatí podľa úspešnosti umiestnenia v poradí získaných bodov zo všetkých 

kritérií 

Tabuľka dosiahnutých študijných výsledkov: 

Dosiahnutý priemer rátane/počet bodov 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Usmernenia: 

1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v 

odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. 

februára 2021. 

 

2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) 

http://www.tokajicka.sk/


zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky 

odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. 

 

3. K prihláškam na študijné odbory ŠUP, Tokajícka 24, 821 03 sa nevyžadujú potvrdenia o 

zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

 

4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky 

odbory vzdelávania do 16. apríla 2021. 

 

5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude 

hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 

2021. 

 

7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka 

na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému 

žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 

2021. 

 

8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 

Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského 

roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v 

nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

V Bratislave 20. februára 2021 

 

 

        RNDr. Miroslav Marušic, v. r. 

 

 

 

 



Príloha č. 3 k rozhodnutiu ministra č. 2021/10124:1-A1810 

 

 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

 

                                                                                            Názov strednej školy  

Adresa strednej školy 

 

 

 V ............................................., dňa ...................... 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________  

bol prijatý/á na Vašu strednú školu.  

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v  

študijnom/učebnom odbore___________________________________________  

 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej 

strednej škole. 

  S pozdravom  

 

 

podpis zákonného zástupcu  

 

 

*nehodiace sa preškrtnite 


