SÚKROMNÁ SOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA
J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49
COVP pre automobilový priemysel, Podniková škola

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
v čase mimoriadnej situácie v šk. r. 2019/2020
(aktualizované 04.05.2020)
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa
29.04.2020 podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
riaditeľ školy určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na štúdium na našej SSOŠA DA
takto:
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných študijných a trojročných učebných odborov
sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020 bez prijímacej skúšky – administratívne.
V školskom roku 2020/2021 otvárame 4-ročné študijné odbory končiace maturitnou skúškou
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2495 K autotronik
2679 K mechanik mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik (automatizačná technika)
2697 K mechanik elektrotechnik (odborný informatik)

1.

2.

*

10 žiakov, z toho 10 žiakov v SDV*
15 žiakov, z toho 15 žiakov v SDV
20 žiakov, z toho 20 žiakov v SDV
16 žiakov, z toho 16 žiakov v SDV
35 žiakov, z toho 35 žiakov v SDV
10 žiakov, z toho 10 žiakov v SDV

Podmienky prijímacieho konania
1.1

Všetky otvárané študijné odbory sú zaradené do SDV*, preto uchádzači musia predložiť
k prihláške na štúdium potvrdenie od zamestnávateľa o zabezpečení odborného vzdelávania
a prípravy v systéme duálneho vzdelávania. V súčasnej mimoriadnej situácii potvrdenie
môže zamestnávateľ alebo žiak doručiť elektronickou formou riaditeľovi školy.

1.2

Študijné odbory nie sú vzhľadom k svojim špecifikám vhodné pre uchádzačov s mentálnym,
zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj pre uchádzačov s autistickým syndrómom,
s poruchami psychického a sociálneho vývinu. Zákonný zástupca uchádzača so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami je povinný pripojiť k prihláške platné odporúčanie
z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Kritériá na prijatie:
2.1

SSOŠA DA akceptuje výsledky výberového konania jednotlivých zamestnávateľov.

2.2

Ak zamestnávateľ vydá uchádzačovi o štúdium potvrdenie o zabezpečení odborného
vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania, môže byť prijatý do študijného
odboru, ktorý je uvedený na prihláške.

SDV – systém duálneho vzdelávania
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2.3

SSOŠA DA bude zoraďovať uchádzačov o štúdium do schváleného počtu v jednotlivých
študijných odboroch na základe aritmetického priemeru študijných výsledkov uvedených
na prihláške na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov: slovenský jazyk,
matematika a anglický jazyk.

2.4

Pri zhodnom poradí uchádzačov bude rozhodujúcim kritériom známka z profilového
predmetu matematika a následne známka z profilového predmetu fyzika v 1. polroku
9. ročníka ZŠ.

2.5

V prípade naplneného počtu miest v zvolenom študijnom odbore pre jednotlivých
zamestnávateľov, môže byť na základe odporúčania školy a osobnej konzultácie
so zákonným zástupcom uchádzača ponúknuté miesto u iného zamestnávateľa príp. v inom
študijnom/učebnom odbore.

2.6

Ak má uchádzač o štúdium na SSOŠA DA podané dve prihlášky, bude škola akceptovať
preferujúci študijný odbor, t.j. študijný odbor uvedený na prihláške v 1. termíne.

3.

Zoznamy poradia uchádzačov o štúdium v jednotlivých študijných odboroch pre jednotlivých
zamestnávateľov škola zverejní do 29. mája 2020 na web stránke školy: www.dualnaakademia.sk
a na hlavnom vchode do budovy školy.

4.

Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
alebo poštou.

5.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí SSOŠA DA cez informačný systém
základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo
poštou na adresu školy do 4. júna 2020 potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium,
ktorého vzor je uvedený v prílohe. Rozhodujúci je dátum doručenia škole.

6.

Riaditeľ školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom
sídle školy alebo na výveske školy.

Organizačné pokyny:
1.

Zoznamy poradia uchádzačov budú zverejnené najneskôr v piatok 29. mája 2020 do 13.00 hod.
na webovej stránke školy www.dualnaakademia.sk a na hlavnom vchode do budovy školy.

2.

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka študijných odborov sa uskutoční v SSOŠA DA podľa
oznámenia na rozhodnutí, resp. podľa oznámenia uverejneného na web stránke školy.

3.

V prípade nenaplnenia počtu žiakov, ktorých je možné prijať do 1. ročníka, budú uchádzači prijímaní
aj v 2. termíne prijímacieho konania podľa nasledovného:
a) do 19.06.2020 – podanie prihlášky pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest
b) 23.06.2020 – prijímacie konanie na nenaplnený počet miest podľa vyššie uvedených kritérií
c) do 25.06.2020 – riaditeľ SSOŠA DA zašle rozhodnutie o prijatí
d) do 30.06.2020 – uchádzač alebo zákonný zástupca doručí SSOŠA DA záväzné potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení na štúdium – v prílohe.
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V školskom roku 2020/2021 otvárame:
3-ročné učebné odbory končiace záverečnou skúškou
2433 H obrábač kovov
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
2487 H autoopravár
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

(počet miest na prijatie)
10
10
30
20

Do prvého ročníka učebných odborov Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie
(vzdelávací program stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie
stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) a splnil podmienky prijímacieho
konania.
Podmienky prijímacieho konania
1. Naše učebné odbory nie sú vzhľadom k svojim špecifikám vhodné pre uchádzačov s mentálnym,
zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj pre uchádzačov s autistickým syndrómom,
s poruchami psychického a sociálneho vývinu. Zákonný zástupca uchádzača so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami je povinný pripojiť k prihláške platné odporúčanie z Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
2. Do trojročných učebných odborov budú prijímaní žiaci bez prijímacej skúšky - administratívne.
3. Výber uchádzačov sa uskutoční podľa nasledovných kritérií:
a) v 1. polroku 9. ročníka ZŠ žiak prospel
b) v 1. polroku 9. ročníka nesmie mať uchádzač zníženú známku zo správania na tretí, resp.
štvrtý stupeň
c) v poradí sa bude zohľadňovať študijný priemer z 1. polroka 9. ročníka ZŠ
d) počty žiakov v učebných odboroch môžu byť dodatočne upravené podľa počtu
prihlásených uchádzačov
4. Pri zhodnom poradí uchádzačov bude rozhodujúcim kritériom známka z profilového predmetu
matematika v 1. polroku 9. ročníka ZŠ.
5. Uchádzači, ktorí predložia k prihláške na štúdium potvrdenie od zamestnávateľa, že vstupujú
s ním do systému duálneho vzdelávania, budú prijímaní samostatne.
6. Zoznamy poradia uchádzačov o štúdium v jednotlivých učebných odboroch pre jednotlivých
zamestnávateľov škola zverejní do 29. mája 2020 na web stránke školy: www.dualnaakademia.sk
a na hlavnom vchode do budovy školy.
7. Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
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8. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí SSOŠA DA cez informačný
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom
e-mailu alebo poštou na adresu školy do 4. júna 2020 potvrdenie o nastúpení/nenastúpení
žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Rozhodujúci je dátum doručenia škole.
9. Riaditeľ školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
Organizačné pokyny:
1.

Zoznamy poradia uchádzačov budú zverejnené najneskôr v piatok 29. mája 2020 do 13.00 hod.
na webovej stránke školy www.dualnaakademia.sk a na hlavnom vchode do budovy školy.

2.

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka učebných odborov sa uskutoční v SSOŠA DA podľa
oznámenia na rozhodnutí, resp. podľa oznámenia uverejneného na web stránke školy.

3.

V prípade nenaplnenia počtu žiakov, ktorých je možné prijať do 1. ročníka, budú uchádzači prijímaní
aj v 2. termíne prijímacieho konania podľa nasledovného:
a) do 19.06.2020 – podanie prihlášky pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest
b) 23.06.2020 – prijímacie konanie na nenaplnený počet miest podľa vyššie uvedených kritérií
c) do 25.06.2020 – riaditeľ SSOŠA DA zašle rozhodnutie o prijatí
d) do 30.06.2020 – uchádzač alebo zákonný zástupca doručí SSOŠA DA záväzné potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení na štúdium – v prílohe.

V Bratislave, dňa 04.05.2020
PhDr. Ľubomír Kyseľ, v. r.
riaditeľ školy
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