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DODATOK č. 1  

 

K PODMIENKAM PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V STREDNEJ 

PRIEMYSELNEJ ŠKOLE STROJNÍCKEJ, DUKLIANSKA 1, PREŠOV 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022  

 

      Riaditeľka školy v zmysle Usmernenia pre výchovných poradcov základných škôl, 

riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 

2021 zo dňa 23.02.2021 zverejňuje  

 

SYSTÉM PREVODU SLOVNÉHO HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

„ABSOLVOVAL“ 

(pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022) 

 

    V rámci dištančného vzdelávania počas školského roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo 

základným školám odporúčané slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

    V prípade slovného hodnotenia alebo klasifikácie „absolovoval“ stredná škola postupuje 

podľa bodu č. 6 Usmernenia pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných 

škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 

23.02.2021. 

 

SYSTÉM PREVODU SLOVNÉHO HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

„ABSOLVOVAL“  NA ZNÁMKY V KRITÉRIÁCH PRIJÍMACIEHO KONANIA  

BOD 3: 

1. V prípade, že uchádzač má v prihláške na štúdium na strednú školu uvedené v danom 

predmete slovné hodnotenie alebo klasifikáciu „absolvoval“, bude sa toto hodnotenie 

z daného predmetu nahrádzať známkou z najbližšieho roka alebo polroka pred 

ročníkom, v ktorom je uvedené slovné hodnotenie alebo klasifikácia „absolvoval“.  
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(Príklad systému prevodu slovného hodnotenia a klasifikácie „absolvoval“: ak žiak nebol 

hodnotený za daný predmet v 1. polroku 9. ročníka známkou, len slovným hodnotením alebo 

klasifikáciou „absolvoval“, toto hodnotenie sa nahradí známkou z 2. polroka 8. ročníka. Ak 

bol takto hodnotený aj v 2. polroku 8. ročníka, bude sa brať do úvahy polročná známka za 

8. ročník.) 

 

2. V prípade, že niektorý z uchádzačov bude hodnotený počas celého štúdia klasifikáciou 

„absolvoval“ v predmete, ktorý je zahrnutý do kritérií prijímacieho konania, uvedený 

predmet nebude zahrnutý do celkového priemeru známok u všetkých uchádzačov.  

 

 

 

V Prešove dňa 07.04.2021                                                                   RNDr. Hedviga Rusinková 

    riaditeľka školy 


