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KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní
v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:
Počet tried umeleckých študijných odborov: 2

Počet žiakov: 60

V školskom roku 2017/2018 otvárame podľa plánu výkonov nasledovné umelecké študijné
odbory:
▪ 8245 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby /10 žiakov/
▪ 8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba /10 žiakov/
▪ 8260 M Propagačné výtvarníctvo /10 žiakov/
▪ 8298 M Odevný dizajn /10 žiakov/
▪ 8221 M 11 Dizajn – grafický a priestorový dizajn /10 žiakov/
▪ 8261 M Propagačná grafika /10 žiakov/
Dátum konania talentových skúšok: 27. marec 2017 /pondelok/
Všetci záujemcovia o umelecké študijné odbory sa musia podrobiť talentovým skúškam, ktoré
pozostávajú z dvoch častí:
1.
tri výtvarné práce
max 10 bodov za každú prácu
2.
domáce práce
max 10 bodov spolu
/10ks; min. formát A3/
Ťažiskové pri hodnotení sú dosiahnuté známky (počty bodov) z 3 výtvarných prác, ktoré robia
žiaci na talentových skúškach. Čiastočne sa bodovo zhodnotia domáce práce a dosiahnutý
študijný priemer za 6., 7., 8., 9. ročník ZŠ.
Bodovanie výtvarných prác
max 10 bodov
za každú prácu

Bodovanie prospechu
1,00-1,30
1,31-1,50
1,51-1,70
1,71-2,00
2,01-2,40
2,41-2,60
2,61 a viac

12 bodov
11 bodov
9 bodov
7 bodov
5 bodov
2 body
0 bodov
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Maximálny bodový súčet predstavuje zisk 52 bodov /max 30 bodov výtvarné práce + 12
bodov prospech + 10 bodov domáce práce/. Žiak vyhovel talentovým skúškam, ak získa
aspoň 27 bodov.
Ak dvaja žiaci získajú rovnaký súčet bodov, o prijatí rozhoduje počet dosiahnutých bodov
za výtvarné práce na talentových skúškach. V prípade rovnosti bodov za tieto práce rozhoduje
priemer prospechu zo ZŠ.
Ak žiak vyhovel talentovým skúškam, ale obsadil nasledujúce miesto po poslednom
prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na náhradný umelecký odbor na škole.
Kritériá prijímania žiakov na umelecké študijné odbory pre školský rok 2017/2018 boli
prerokované v Pedagogickej rade Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho dňa
26.1.2017.

V Banskej Štiavnici, 26.1.2017

Ing. Ján Totkovič
riaditeľ školy

