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 2022.
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 2022/23 maximálne 26žiakov pre študijný
odbor 7237 M informačné systémy a služby.
5. V zmysle § 65 ods. 4) a 5) písm. b) Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ zaradí do prijímacieho
konania bez prijímacej skúšky uchádzača, ktorý v externom testovaní v roku 2022 dosiahol
úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.
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, ktorý v externom testovaní v roku 2022 dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom
vyučovacom predmete samostatne, a preto nekoná prijímaciu skúšku.
3) Uchádzač, na ktorého sa nevzťahuje ustanovenie Čl. II. ods. 2), a ktorý 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.
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4) V súčte bodov dosiahnutých podľa Čl. III. sa uchádzač v celkovom poradí uchádzačov
o štúdium v tomto študijnom odbore podľa získaných bodov umiestni do 26. miesta.
5) Pred písomným potvrdením prijatia zo strany zákonných zástupcov prijatých uchádzačov na
štúdium obsadil 27. alebo horšie umiestnenie v poradí uchádzačov o štúdium v tomto študijnom
odbore v školskom roku 2022/23 podľa Čl. III. a zároveň po prehodnotení poradia po písomnom
potvrdení prijatia zo strany zákonných zástupcov prijatých uchádzačov (z poradia vypadávajú
úspešní uchádzači, ktorých zákonní zástupcovia písomne nepotvrdili prijatie, alebo toto
potvrdenie dodatočne zrušia) sa umiestni do 26. miesta.
Čl. III.
BODOVANIE VÝSLEDKOV UCHÁDZAČOV
1. O poradí uchádzačov rozhoduje počet dosiahnutých bodov podľa nasledovnej stupnice:
a. priemer známok z výsledného hodnotenia predmetov slovenský jazyk a literatúra a
matematika uchádzača za 1. polrok deviateho ročníka ZŠ:
Priemer

Body

3,50 a menej

0

3,00

2

2,50

4

2,00

6

1,50

8

1,00

10

b. priemer známok z výsledného hodnotenia predmetov slovenský jazyk a literatúra a
matematika uchádzača za 2. polrok ôsmeho ročníka ZŠ:
Priemer

Body

3,50 a menej

0

3,00

2

2,50

4

2,00

6

1,50

8

1,00

10

POSTUP PRI SLOVNOM HODNOTENÍ PROSPECHU NA VYSVEDČENÍ – v prípade hodnotenia
žiaka slovným hodnotením, prijímacia komisia požiada základnú školu, ktorá hodnotenie vykonala, o
prevod slovného hodnotenia na známky. Ak základná škola takýto prevod neposkytne, prijímacia
komisia požiada o prevod odborných metodikov z príslušného Metodicko-pedagogického centra. Ak
ani Metodicko-pedagogické centrum takýto prevod neposkytne, prijímacia komisia požiada o prevod
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.
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c.

percentuálna úspešnosť Testovania 9 za rok 2022 v predmete matematika:
Priemer

Body

4 – 0%

0

10 – 5%

1

18 – 10%

2

29 – 20%

3

39 – 30%

4

49 – 40%

5

59 – 50%

6

69 – 60%

7

78 – 70%

8

89 – 80%

9

100 – 90%

10

d. percentuálna úspešnosť Testovania 9 za rok 2022 v predmete slovenský jazyk
a literatúra:
%

Body

4 – 0%

0

10 – 5%

1

18 – 10%

2

29 – 20%

3

39 – 30%

4

49 – 40%

5

59 – 50%

6

69 – 60%

7

78 – 70%

8

89 – 80%

9

100 – 90%
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e. výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry: 0 – 20 bodov
f.

výsledky prijímacej skúšky z matematiky: 0 – 20 bodov

g. absolvovanie bezplatného on-line prípravného kurzu na štúdium v rozsahu 8
vyučovacích hodín – 8 bodov
h. 40 bodov (maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku), sa prizná uchádzačovi,
ktorý v externom testovaní v roku 2022 dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom
vyučovacom predmete samostatne, a teda prijímaciu skúšku nekoná.
i.

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

j.

V celkovom súčte môže uchádzač dosiahnuť maximálny počet bodov 98.
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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, následne lepší priemer známok
výsledného hodnotenia z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra na ZŠ za 1.
polrok 9. ročníka.
Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
PRIHLÁŠKA:
1. Prihlášku na štúdium možno podať najneskôr do 20. marca 2022:
a. elektronicky prostredníctvom základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje, (zadáva sa
v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo
b. v listinnej podobe na tlačive 056MŠVVaŠ s podpismi uchádzača a obidvoch
zákonných zástupcov na adresu školy – Súkromná SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010
09 Žilina Bytčica. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak
sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca,
a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Správnosť
údajov na prihláške v listinnej podobe potvrdzuje príslušná základná škola. Pri podaní
poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
2. Povinnými prílohami prihlášky sú:
a. len ak je uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - správa
z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie
staršia ako 2 roky,
b. len ak je uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou – potvrdenie
o zmenenej pracovnej schopnosti,
c. len ak je uchádzač so zdravotným znevýhodnením – vyjadrenie lekára so
špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený
odbor vzdelávania.
PRIJÍMACIA SKÚŠKA:
3. Prijímacia skúška sa bude konať v sídle školy na Hlavnej 2 v Žiline-Bytčici v nasledujúcich
termínoch:
a. v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3.
mája 2022,
b. v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
10. mája 2022.
PRÍPRAVNÝ KURZ:
4. SSOŠ PS organizuje pre uchádzačov v mesiaci apríl 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.
OZNÁMENIE VÝSLEDKOV:
5. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený najskôr v deň
konania poslednej prijímacej skúšky v podvečerných hodinách, najneskôr však v čase od
0:00 do 23:59 h 18. mája 2022 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 písomnom potvrdení prijatia zo
strany zákonných zástupcov prijatých uchádzačov.
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PREVZATIE ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A ZÁPIS:
6. Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium si po vyhodnotení prijímacieho konania príde
vyzdvihnúť v sídle školy zákonný zástupca uchádzača o s o b n e v dňoch 19. mája
(štvrtok) alebo 23. mája (pondelok) 2022 v čase od 8.30 h do 17.00 h. V týchto dňoch
bude zároveň prebiehať zápis do 1. ročníka na šk. rok 2022/2023.
7. Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou na zápis do 1. ročníka písomné potvrdenie
prijatia podpísané oboma zákonnými zástupcami1. Bez písomného potvrdenia prijatia
podpísaného oboma zákonnými zástupcami nemôže byť uchádzač zapísaný na štúdium.
Pri zápise zákonný zástupca žiaka uhradí zápisné na celé štúdium vo výške 100,00 €.
Zápisné je administratívny poplatok a nevracia ani v prípade, ak uchádzač nakoniec na
štúdium do tunajšej školy nenastúpi.
Rozhodnutie o prijatí, ktoré zákonní zástupcovia písomne nepotvrdia a toto potvrdenie
nedoručia škole najneskôr do 23. mája 2022, stráca platnosť!
ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU O NEPRIJATÍ:
8. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný
zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia. Odvolanie sa adresuje riaditeľovi SSOŠ PS v Žiline-Bytčici, Hlavná 2.
INÉ USTANOVENIA:
9. Prihláška na štúdium je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.
10. V školskom roku 2022/2023 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 26 žiakov.
11. 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).
12. Uchádzač, ktorý splnil kritériá prijatia, ale pre nedostatok miesta nemohol byť prijatý na
zvolený odbor, môže byť prijatý aj na iný odbor na základe žiadosti zákonného zástupcu
uchádzača za podmienky, že nebude naplnený plánovaný počet prijatých uchádzačov v tomto
odbore.
ZDRAVOTNÉ POŹIADAVKY:
13. 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 (pozri prílohy podľa Čl. IV ods. 2.).
14. 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.

1

Vzor Potvrdenia je prílohou týchto Podmienok prijatia uchádzačov na poslednej strane
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POŽADOVANÉ DOKLADY:
15. Požadované doklady: Vyplnená Prihláška na štúdium, povinné prílohy podľa Čl. IV ods. 2.,
ak sú relevantné.
PRIJÍMACIA KOMISIA:
16. 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 27. januáru 2022
vymenoval prijímaciu komisiu v zložení:
Predseda: Mgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD.
Člen: Ing. Anna Šarlinová
Člen: Ing. Ivana Adamovová
17. Prihlášky v elektronickej alebo 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. marca 2022.

Žilina 27. januára 2022

Mgr. Tomáš Milata v.r.
riaditeľ školy

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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Príloha č. 2 k Usmerneniu k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

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

Súkromná SOŠ Pro scholaris
Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica

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 odbore_______________________________________________________
o

Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej
škole.

S pozdravom

Podpis zákonného zástupcu

_______________________
Podpis zákonného zástupcu
* nehodiace sa preškrtnite
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