
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN  
  

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2021/2022  
Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene  

  

u r č u j e  
  

termín a kritériá pre vykonanie talentovej prijímacej skúšky pre:  
  

Študijný odbor 3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU  
  

pre školský rok 2021 / 2022  
  

Termín talentovej prijímacej skúšky :   

a) v prvom termíne 5. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet 
uchádzačov aj 6. a 7.mája 2021),  

b) v druhom termíne 12. mája 2021 (podľa potreby vzhľadom na počet 
uchádzačov aj 13.a 14. mája 2021).  
  
v budove školy.  
  

Počet žiakov, ktorých je možné prijať na štúdium : 25  
  
Prijímacia skúška do študijného odboru tvorba nábytku a interiéru bude realizovaná 
talentovou skúškou , ktorá bude pozostávať z nasledovných úloh:   
  
Úloha č.1: voľná valérová kresba zátišia podľa modelu v prirodzenom merítku 
Úloha č.2: voľná lineárna kresba spamäti podľa modelu v prirodzenom merítku  
  
Kritériá hodnotenia talentovej prijímacej skúšky :   
 
Bodové hodnotenie jednotlivých úloh :   
Úloha č.1:     30 bodov   
Úloha č.2:    30 bodov   
Prospech zo ZŠ:   30 bodov   
Výtvarné súťaže:   30 bodov   
  
Spolu:    120 bodov   
  
 
 

   



Hodnotenie prospechu zo ZŠ:  
  
Priemerný Bodové Priemerný prospech  
hodnotenie  prospech   

Bodové 
hodnotenie   

Priemerný 
prospech   

Bodové 
hodnotenie   

  1,0   30   1,9   21   2,8   12   
  1,1   29   2,0   20   2,9   11   
  1,2   28   2,1   19   3,0   10   
  1,3   27   2,2   18   3,1   9   
  1,4   26   2,3   17   3,2   8   
1,5   25   2,4   16   3,3   7   
1,6   24   2,5   15   3,4   6   
1,7   23   2,6   14   3,5   5   
1,8   

  
22   2,7   13   3,6   0   

Poznámka: Riaditeľ strednej školy, v tomto kritériu podľa potreby uplatní systém 
prevodu slovného hodnotenia „absolvoval“ na známky v rámci prijímacieho konania 
nasledovne: Stredná škola uchádzačom o štúdium, ktorí majú na prihláške za daný 
predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, nahradí toto slovné 
hodnotenie hodnotením známkou z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, 
v ktorom bol žiak na ZŠ hodnotený známkou. 
 
Hodnotenie umiestnenia vo výtvarných súťažiach  
  
Okresné kolo   Krajské kolo   Celoštátne kolo   
Umiestnenie  Body   Umiestnenie  Body   Umiestnenie  Body   

1. miesto   8   1. miesto   10   1. miesto   12   
2. miesto  6   2. miesto         8   2. miesto  10   
3. miesto  4   
  

3. miesto  6   3. miesto  8  

Informácie k hodnotiacim kritériám pre študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a 
interiéru:   
1. Hodnotiaca komisia bude pozostávať z troch členov. Každý člen komisie bude hodnotiť 

práce samostatne, nezávisle a anonymne.   
2. Za všetky výtvarné úlohy - skúšky /úloha č. 1, 2/ môže uchádzač o štúdium získať 

maximálny počet 30 bodov od jedného člena komisie. Počty bodov jednotlivých členov 
komisie sa sčítajú. ( Pri troch členoch je to 60 bodov.)   

3. Za umiestnenia vo výtvarných súťažiach môže uchádzač získať max. 30 bodov.   
4. Riaditeľstvo školy pri rozhodovaní o prijatí uchádzača o štúdium bude hodnotiť výsledky 

štúdia na ZŠ zo všetkých predmetov (okrem výchovných) za posledné dve klasifikačné 
obdobia.   

5. Domáce práce sa nebudú hodnotiť.   
6. Pri rovnakom počte celkových bodov rozhodne počet bodov v úlohe č. 1, pri zhodnom 

počte bodov v úlohe č.1, rozhodne počet bodov v úlohe č.2.   
7. Uchádzač o štúdium vyhovel kritériám skúšky, ak získa z každej výtvarnej úlohy súhrnne 

od všetkých členov hodnotiacej komisie spolu minimálne 5 bodov.   



8. Uchádzač o štúdium na skúške nevyhovel, ak niektorú z úloh neodovzdá alebo sa vzdá 
v priebehu skúšky.   

9. Výsledky talentovej skúšky budú zverejnené do 3 dní od vykonania talentovej skúšky.   
10. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzača o štúdium do 3 dní odo dňa vykonania 

skúšky. Rozhodnutie riaditeľ školy oznámi písomne zákonnému zástupcovi (rodičovi) 
uchádzača o štúdium.  

  
 
Pomôcky ku skúške:   
Vlastné kresliace a rysovacie potreby (výkres - formát A2 -2ks, baliaci papier formátu A1 
– 2 ks, ceruzky 3B-6B, uhlík /prírodný alebo umelý/, plastickú gumu, lepiacu pásku, 
nožnice, pripínačky.  
  
  
  
  
  
Zvolen, 18. január 2021            Ing. Pavel Laššák  
                        riaditeľ školy  


	Študijný odbor 3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

