
Stredná odborná škola sklárska  
 

                                        Súhradka 193, 020 61  Lednické Rovne 
 

 

Tel.: 042/4693 611 e-mail: info@soslr.tsk.sk 

Fax: 042/4693 606 http://www.sossklarska.edupage.org , www.stredne-skoly.sk , www.sossklarska.jimdo.com  

 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne 
zverejňuje pre školský rok 2014/2015 v súlade s § 65, ods. (1) pís. a)   a pís. (2)  a 
§ 66 ods.6 pís. (3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
v znení neskorších predpisov.   

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2014/2015 platia od 01. 02. 2014 

1. Počet schválených žiakov do  umeleckého  študijného odboru  8235 M výtvarné 

spracúvanie skla:  

1 trieda 16 žiakov   v zameraniach:  

03 hutnícke tvarovanie skla 4 žiaci 

07 vzorkárstvo sklenej bižutérie  4 žiaci                                                             

11 výroba sklenej vitráže 8 žiaci 

 

2. Termín talentových skúšok :  v utorok - 8. apríla 2014 
 

3. Podmienky prijatia  
 

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 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov a splnil podmienky prijímacieho konania:  

 úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 

 úspešné vykonanie talentovej skúšky, 

 zdravotný stav - posúdi dorastový lekár SOŠ sklárskej  v čase prijímacieho konania, 

 uprednostnení budú žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou /ZPS/ a so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ , ktorí boli na ZŠ individuálne integrovaní:  

 

Žiak so zdravotným znevýhodnením: 
1. žiak so zdravotným postihnutím 

 narušená komunikačná schopnosť  

 intelektovo nadaní 

 sluchové postihnutie  

2. žiak s vývinovými  poruchami správania  

 poruchou aktivity a pozornosti 

 vývinovou poruchou učenia  

3. žiak s poruchou správania 

 žiak  s narušením funkcií v emocionálnej alebo sociálnej oblasti 

Žiak so sociálne znevýhodneného prostredia 

Žiak s nadaním 

 žiak s nadpriemernými schopnosťami  

 v intelektovej oblasti 

 v oblasti umenia alebo športu/víťazi súťaží/ 

 

4.  Kritériá na úspešné vykonanie skúšky  
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Prijímacia  skúška: 

a) Rešpektujeme výsledky prvého  polroku 9. ročníka zo slovenského jazyka a 

literatúry. 

b) Hodnotenie talentovej  časti  skúšky, ktorá pozostáva z hodnotenia : 

k r e s b y - hodnotí sa správne umiestnenie kresby vo formáte, správne proporčné 

vyjadrenie priestorové a tvarové, kreslené vyjadrenie štruktúry a textúry rôznych 

materiálov, miera základných kresliarskych schopností, správne videnie ako aj 

schopnosť prenosu videného na papier a schopnosť výtvarnej interpretácie. 

m a ľ b y- hodnotí sa rozčlenenie kompozície v danej ploche, tvarová a prvková 

proporcionalita, invenčnosť, predstavivosť, farebnosť, maliarske prevedenie, cit 

pre vyjadrenie svetla priestoru, tonality a výtvarná pôsobivosť. 

m o d e l o v a n i a - hodnotí sa cit pre hmotu a plastické vyjadrenie, správne 

proporčné a kompozičné vyjadrenie, invenčnosť, manuálna zručnosť a stupeň  

schopnosti pracovať s daným materiálom (hlina). 

d o m á c i ch  p r á c - vyžaduje sa priniesť na skúšky minimálne 10ks vlastných 

prác – plošné, priestorové, prípadne fotodokumentácia vlastných prác. 

 

c) Bodovanie:  

Testovanie  9 -2014 -  SJL  15 bodov 

Kresba  15 bodov 

Maľba  15 bodov 

Modelovanie  15 bodov 

Vlastné domáce práce  15 bodov 

Spolu  75 bodov 

  

d) Výsledné hodnotenie: 

 Žiak uspel v  prijímacej skúške, ak získal  minimálne 30 bodov, 

 žiakom, ktorí budú mať v 1. polroku v 9. ročníku ZŠ priemer do 1,5  /vrátane/ 

automaticky sa pripočíta 15 bodov, 

 pri rovnosti bodov budú rozhodovať body z maľby, kresby, modelovania  a za 

testovanie 9-2014, 

 ak dané kritéria nerozhodnú, zohľadnia sa známky na vysvedčení  z 1. polroku 

9. ročníka ZŠ . 

 

e) Pomôcky potrebné k úspešnému vykonaniu skúšok, ktoré si uchádzač musí 

priniesť: 
 Kresba - mäkké ceruzky 

 Maľba   

 temperové farby 

 ploché štetce 

 nádobu na vodu /plastový pohár/ 

 Modelovanie  

 modelárske špachtle /môže sa použiť aj príborový nôž/ 

 lepidlo na papier /najlepšie rýchloschnúce/ 

 nožničky a orezávač 

 

5.  Zverejnenie úspešných uchádzačov 
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Zverejnenie zoznamu prijatých uchádzačov, podľa vopred pridelených číselných 

kódov,  bude  podľa § 68 ods. (1) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení neskorších predpisov do troch dní od termínu talentových 

skúšok. 

Platnosť kritérií : pre všetky kolá prijímacích  talentových  skúšok  do prvého ročníka   

v školskom  roku 2014/2015. 

 

 

 

Prerokované:  v pedagogickej  rade,  27. 01.2014. 

Vypracovala: Ing. Marta Štiffelová, zástupkyňa RŠ pre TV 

Schválila: Ing. Anna Krupičková, poverená riadením školy 

  

 


