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Kritériá pre prijatie na denné štúdium  
na Škole umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec 

do 1. ročníka študijných odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo nadania žiakov ZŠ pre šk. r. 2020/2021 

v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 
 
Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení 

prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a 

po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení Územnej školskej rady a so súhlasom zriaďovateľa 

stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na denné štúdium do 1. ročníka študijných odborov, na ktoré sa 

vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov ZŠ pre školský rok 2020/2021. 

 

1. Stanovenie počtu žiakov 

Škola umeleckého priemyslu v Hlohovci pre šk. rok 2020/2021 otvára študijné odbory, na ktoré sa 

vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uvedené v Tabuľke 1 spolu 

s predpokladaným počtom žiakov a povinnými, profilovými a doplnkovými predmetmi pre prijímacie 

konanie (ďalej „PK“) v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. 

Tabuľka 1   4-ročné študijné odbory, predpokladaný počet žiakov   

Číslo odboru Názov študijného odboru 
Predpokladaný 

počet žiakov 
Forma 
štúdia 

Povinné 
predmety 

pre PK 

Profilové 
predmety 

pre PK 

Doplnkové 
predmety 

pre PK 

8604 M grafický dizajn 22 denná SJL, MAT VV DEJ 

8606 M fotografický dizajn 22 denná SJL, MAT VV DEJ 

 

2. Podmienky prijatia do 4-ročných študijných odborov 
 

2.1. Termín podania a presunu prihlášok, termín zaslania zadaní na dištančné overenie 

umeleckého talentu a termín doručenia potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na 

štúdium 

 

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú 

školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na iný študijný odbor alebo na inú strednú školu, 

v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača zašle zadania podľa bodu 2.4.6 Dištančné 

overenie umeleckého talentu tohto dokumentu najneskôr do 19. mája 2020 na mailovú adresu školy 

suphc@zupa-tt.sk. Hotové práce je potrebné naskenovať alebo odfotiť a vložiť ako prílohu mailu vo 

formáte .jpg, veľkosť maximálne 600 kB/obr. 
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• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do 

ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie 

o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v Prílohe 1. Záväzné potvrdenie o nastúpení 

žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej 

školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na 

adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku 

na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

2.2. Termín prijímacieho konania 

• Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 

do 30. júna 2020. 

• Riaditeľ strednej školy: 

- do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

- do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho 

konania, 

- do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske 

školy podľa výsledkov prijímacieho konania, 

- 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, 

- do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle 

strednej školy, 

- do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo 

zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už 

uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu, 

- najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy 

alebo na výveske strednej školy, 

- do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v 

jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej 

škole. 

2.3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) 

• Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie 

o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

• Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.  

• Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.  

• Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole 

záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v Prílohe 1. 
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• Riaditeľ strednej školy do 1. júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na 

štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. 

• Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným 

zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre 

- žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na 

vzdelávanie, 

- žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie 

v žiadnej strednej škole. 

 

2.4. Kritériá prijímacieho konania 

2.4.1. Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie 

z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka základnej školy okrem známky 5 − nedostatočný 

nasledovne: 

 

• Povinné predmety: 

- povinné predmety sú rovnaké pre prijímacie konanie do obidvoch študijných odborov (Tabuľka 1): 

✓ slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

✓ matematika (MAT) 

- do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  

počet bodov = 5.(4 − x).(4 − x), kde x je známka.  

 

• Profilové predmety: 

- profilové predmety sú rovnaké pre prijímacie konanie do obidvoch študijných odborov (Tabuľka 1). Ak 

má žiak/žiačka na vysvedčení uvedené absolvoval/a, získa taký počet bodov, ako by mal/a na vysvedčení 

známku 1 − výborný: 

✓ výtvarná výchova (VV) 

- do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  

počet bodov = 3.(4 − x).(4 − x), kde x je známka. 

 

• Doplnkové predmety: 

- doplnkový predmet je rovnaký pre prijímacie konanie do obidvoch študijných odborov (Tabuľka 1): 

✓ dejepis (DEJ) 

- do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  

počet bodov = 2.(4 − x).(4 − x), kde x je známka. 

 

2.4.2. Prospech − maximálne  15 b 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia 

sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  
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2.4.3. Predmetové olympiády − maximálne 50 b 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka 

(ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

 

2.4.4. Umelecký výkon − maximálne 50 b 

Do celkového hodnotenia sa započítavajú umiestnenia žiaka v okresnom alebo krajskom kole umeleckých 

súťaží (výtvarné, hudobné, recitačné súťaže). 

 

2.4.5. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia − maximálne 65 b 

Do celkového hodnotenia sa započítavajú celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka v umeleckých 

súťažiach (výtvarné, hudobné, recitačné súťaže). 

 

2.4.6. Dištančné overenie umeleckého talentu − maximálne 100 b 

Nasledujúce zadania uchádzač zašle elektronicky na mailovú adresu školy suphc@zupa-tt.sk najneskôr do 

19. mája 2020. Hotové práce je potrebné naskenovať alebo odfotiť a vložiť ako prílohu mailu vo formáte 

.jpg, veľkosť maximálne 600 kB/obr. 

 

Zadanie č. 1 zhodné pre uchádzačov o obidva študijné odbory: 

• vlastné domáce práce − v rozsahu 10 kusov, veľkosť minimálne formát A4, na tému ľubovoľné 

zátišie, portrét, krajina technikou kresby alebo maľby (akvarel, tempera...). 

 

Zadanie č. 2: 

• uchádzači o študijný odbor 8604 M grafický dizajn k vlastným domácim prácam priložia vlastné 

fotografie na dve témy − štruktúra, krajina − v rozsahu 10 kusov. 

 

• uchádzači o študijný odbor 8606 M fotografický dizajn k vlastným domácim prácam   priložia vlastné 

fotografie na dve témy − portrét, krajina − v rozsahu 10 kusov. 

 

2.5. Zostavenie poradia uchádzačov na základe počtu bodov získaných v prijímacom konaní 

 

Riaditeľka školy a prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov na základe počtu bodov získaných za: 

- zohľadnenie študijných výsledkov, 

- prospech, 

- predmetové olympiády, 

- umelecký výkon, 

- celonárodné a medzinárodné umiestnenia, 

- dištančné overenie umeleckého talentu. 
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2.6. V prípade rovnosti bodov budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá: 

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa 

rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za 2.4.3. Predmetové olympiády, 2.4.4. Umelecký výkon, 2.4.5. Celonárodné 

a medzinárodné umiestnenia a 2.4.6. Dištančné overenie umeleckého talentu. 

  

c) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy. 

 

 

3. Spoločné ustanovenia 

3.1. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne 

určenom riaditeľom strednej školy najneskôr do 31. augusta 2020. 

3.2. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške 

na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

3.3. V prípade prijatia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné doručiť na školu 

žiadosť rodičov a odborný posudok (CPPPaP, CŠPP, psychológa, lekára...) najneskôr do 31. augusta 

2020. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak 

sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.  

3.4. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

3.5. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych 

predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 

3.6. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta 

v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov. 

3.7. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo 

tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor. 

3.8. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po 

zohľadnení uvedených kritérií.  

3.9. Ak uchádzač v stanovenom termíne neodošle škole záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo 

nenastúpení žiaka na štúdium, bude to škola považovať za nezáujem študovať na ŠUP v Hlohovci 

a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Na uvoľnené 

miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie. Vzniknuté voľné 

miesta riaditeľka školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný zástupca sa proti 

rozhodnutiu o neprijatí odvolal. 
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Upravené kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium na ŠUP v Hlohovci boli prerokované 

a schválené na pedagogickej rade dňa 6. 5. 2020. 

 

 

V Hlohovci dňa 6. 5. 2020       Ing. Jana Kyseľová 

                    poverená riadením ŠUP 
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Príloha 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

(meno a priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

 
 

Škola umeleckého priemyslu 
Nerudova 13 

920 01 Hlohovec 
 
 

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 
 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol 

prijatý/á na vašu strednú školu. 

 

 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:  
* nehodiace sa preškrtnite  

 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium. 

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

škole. 

 
 
 
S pozdravom  
 
 
 
 
V .............................................  dňa ...................  Podpis uchádzača /zákonného zástupcu 


