Oznam o kritériách prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia
Súkromnej strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej
prerušením vyučovania v školách pre školský rok 2021/2022

Súkromná stredná športová škola, M.C.Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava ponúka možnosť pre
absolventov základnej školy študovať v študijných odboroch:
7471 M– športový manažment - štúdium končí maturitnou skúškou
7475 M – digitálne služby v športe (exp. overovanie) – štúdium končí maturitnou skúškou
Riaditeľka Súkromnej strednej športovej školy (ďalej len riaditeľka školy) organizuje prijímacie
konanie v zmysle § 62 ods. 7,64, 65, 66, 105 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon). Vo všetkých
nižšie uvedených častiach sa pod pojmom škola rozumie Súkromná stredná športová škola, M. C.
Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava.
Podanie prihlášky:
Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak
navštevuje, do 08. apríla na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 65 zák. 245/2008 (talentové skúšky). Riaditeľ
základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla. Uchádzač, ktorý nie je žiakom
základnej školy, podá prihlášku priamo na strednú školu v termíne, ako je uvedené vyššie.
Počet žiakov, ktorých možno prijať na štúdium:
Pre školský rok 2021/2022 je možné prijať 33 žiakov do I. ročníka na odbor 7471 M – športový
manažment a 14 žiakov na odbor 7475 M – digitálne služby v športe. [v prípade vyššieho záujmu
je možné prijať žiakov do naplnenia triedy v zmysle § 64, ods. 3, zák. 245/2008].
Prijímacie skúšky formou overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania:
Termín prijímacích skúšok: 05. mája 2021 a 06. mája 2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ
Miesto konania : v priestoroch školy, M.C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE
Súčasťou prijímacieho konania je :
1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
2. Overenie schopností, zručností, talentové skúšky - maximálny počet bodov je 70
3. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:
Bodovanie prospechu za II. polrok 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka z vyučovacích predmetov
okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním je nasledovné:
Priemer do 1,50 = 10 bodov
Priemer do 2,00 = 8 bodov
Priemer do 2,30 = 6 bodov
Priemer do 2,50 = 4 body
Priemer do 2,70 = 2 body
Priemer nad 2,70 = 0 bodov
4. Športové výsledky – potvrdenie o výške súťaží, v ktorých uchádzač súťaží – potvrdenie o
členstve v športovom klube, v regionálnych výberoch, v slovenskej reprezentácii, kópie diplomov
za dosiahnuté úspechy (max. 10 bodov).
Potvrdenie o členstve v športovom klube je potrebné predložiť najneskôr pri prezentácii na
talentových skúškach.
5. Test – všeobecné jazykové a študijné predpoklady, slovenský jazyk, anglický jazyk, biológia,
matematika, šport, zemepis (max. 30 bodov).
6. Zdravotný stav - lekársku správu, resp. potvrdenie (musí obsahovať aj výsledky záťažového
testu) treba odovzdať najneskôr pri prezentácii na talentových skúškach.
Maximálny počet získaných bodov je 120.

ROZHODOVANIE O PRIJATÍ:
1. Pre úspešné zvládnutie talentových skúšok je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu zo všetkých
bodov – min. 61. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.
Riaditeľka školy môže odpustiť uchádzačovi absolvovanie talentovej skúšky, ak sa uchádzač na
Majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2020 (a vyššej majstrovskej súťaže) umiestnil na 1. až
3. mieste. Uchádzač, ktorý spĺňa uvedenú podmienku získa 70 bodov.
2. Riaditeľka školy zašle uchádzačom rozhodnutie o prijatí spolu s informáciou o termíne, mieste
a spôsobe zápisu na štúdium.
3. Riaditeľka školy zverejní výsledné poradie uchádzačov na internetovej stránke školy
www.sportskola.sk v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
5. Pri zápise zákonný zástupca predloží záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium, potvrdenie o
zaplatení zápisného a podpíše zmluvu o štúdiu.
6. Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na Súkromnej strednej športovej škole len na základe
záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium.

PRIJATIE:
A) Riaditeľka školy zašle uchádzačom rozhodnutie o prijatí 06.05.2021.
B) Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať 10.05.2021 a 11.05.2021 na sekretariáte školy.
C) Vzhľadom na počet uchádzačov a potreby naplnenia triedy sa 12.05.2021 a 13.05.2021
uskutočnia druhé termíny prijímacích skúšok a následne 17.05.2021 sa bude konať k týmto
termínom zápis.

V Bratislave 01.02.2021

PaedDr. Silvia Jakabová
riaditeľka SSŠŠ

