
          STREDNÁ ODBORNÁ  ŠKOLA DOPRAVNÁ   
                      Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
         

Podmienky a kritériá prijatia žiakov na štúdium pre školský rok 2021/2022

Kód školy:  618 401

Kritéria  prijímacieho  konania  do  1.  ročníka  pomaturitného  štúdia  v školskom  roku
2021/2022:
Termíny podania prihlášok na štúdium:
1. kolo – do 31. mája 2021 a 2. kolo – do 31. augusta 2021
V zmysle  §  69  ods.  4  a ods.  5  zákona  č.  245/2008 o výchove  a vzdelávaní  (školského zákona)  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
a Rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie
v školskom roku 2020/2021, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy určuje prijatie bez prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia:
1. Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,
2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača (dokladuje sa dodatočne),
3. Získanie kladného počtu bodov podľa uvedených kritérií,
4. Počty žiakov v odboroch a zameraniach sú schválené plánom výkonov na školský rok 2021/2022 a zverejnené na webovom sídle školy. 
Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:
a) celkový priemerný prospech z koncoročných vysvedčení za 1., 2. a 3. ročník

Znížená známka zo správania a opakované udelenie výchovných opatrení bude dôvodom na neprijatie uchádzača. 

Kritériá na určenie poradia uchádzačov do 1. ročníka trojročného denného pomaturitného štúdia:
Max. počet bodov 30 
a) priemerný prospech z teoretickej časti maturitnej skúšky do 1,5 = 30 b, do 2,0 = 25 b, do 2,5 = 20 b, do 3,0 = 15 b, do 3,3 = 10 b, do 3,6 = 5 b,
nad 3,6 = 0,
b) znížená známka zo správania za 2 = -5 b, za 3 = -10 b, za 4 = - 20 b.

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle (mob.: 0905 812 277) alebo prostredníctvom e-mailu: sekretariat@sosdba.sk.

V Bratislave, 29.04.2021     

Ing. Martin Zatkalík, PhD.
           riaditeľ školy

mailto:sekretariat@sosdba.sk

