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PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
EDU ID školy: 100018809
Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určuje nasledujúce podmienky a kritériá
prijatia:
V školskom roku 2022/2023 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné
odbory:
▪ 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
papier, staré tlače a knižné väzby
▪ 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
omietky a štuková výzdoba
▪ 8641 M
propagačné výtvarníctvo
▪ 8610 M
odevný dizajn
▪ 8604 M
grafický dizajn
▪ 8603 M
grafický a priestorový dizajn
Počet tried: 2

5 žiakov
5 žiakov
10 žiakov
6 žiakov
7 žiakov
7 žiakov
Počet žiakov: 40

Dátum konania talentových skúšok:
- 1. termín: 04. máj 2022
- 2. termín: 11. máj 2022
Všetci záujemcovia o umelecké študijné odbory musia vykonať talentové skúšky, ktoré pozostávajú
z troch častí:
1. Kresba zátišia
max. 30 bodov
2. Tvorivé spracovanie zadanej témy
max. 30 bodov
3. Domáce práce
- minimálny počet 5 ks /z toho 2x zátišie v ľubovoľnej technike, 1x kresebná štúdia rúk
z rôznych pohľadov, 2x voľná téma podľa vlastného výberu v plošnom a v priestorovom
prevedení; min. formát A3/
max. 20 bodov
Časový rozsah talentovej skúšky
Kresba zátišia: 120 minút
Tvorivé spracovanie zadanej témy: 120 minút
Ťažiskom pri hodnotení sú dosiahnuté počty bodov z 1. a 2. výtvarnej práce, ktoré robia
žiaci na talentových skúškach. Maximálny bodový súčet predstavuje zisk 80 bodov /max. 30 bodov
prvá výtvarná práca + max. 30 bodov druhá výtvarná práca + max. 20 bodov domáce práce/. Žiak
vyhovel talentovým skúškam, ak získa minimálne 40 bodov.
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Uchádzač so zdravotným znevýhodnením doloží k prihláške na vzdelávanie v strednej škole
správu z diagnostického vyšetrenia vydanú CPPPaP (kópia nie staršia ako dva roky). Takémuto
uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.
V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten
žiak, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za výtvarné práce na talentových skúškach,
c) získal väčší počet bodov za domáce práce,
d) získal umiestnenie (1.-3.miesto) v medzinárodnej alebo celoslovenskej výtvarnej súťaži.
Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sa umiestnia v poradovníku na miestach, ktoré
zodpovedajú schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom
odbore.
Ak žiak vyhovel talentovým skúškam, ale obsadil nasledujúce miesto po poslednom
prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na iný umelecký študijný odbor na škole (v prípade
voľného miesta).
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
na výveske školy a na webovom sídle školy www.supbs.sk dňa 18. mája 2022 a do tohto termínu
odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 písomne potvrdí strednej
škole prijatie na vzdelávanie.
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí
odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Ak sa uchádzač zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôže zúčastniť prijímacej
skúšky, oznámi túto skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania prijímacej skúšky
do 8,00 hod. riaditeľovi strednej školy a predloží potvrdenie o dôvode neúčasti. Riaditeľ školy určí
náhradný termín prijímacej skúšky.
V prípade, že sa na štúdium nezapíšu niektorí prijatí uchádzači, budú na uvoľnené miesta
prijatí ďalší žiaci, ktorí vyhoveli prijímacím skúškam, ale sa umiestnili v poradí na miestach
nezodpovedajúcich schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom
študijnom odbore.
Podmienky a kritériá príjmacieho konania pre školský rok 2022/2023 boli prerokované
v Pedagogickej rade Školy umeleckého priemyslu dňa 04.02.2022 a v Rade školy dňa 15.02.2022.
V Banskej Štiavnici, 15.02.2022

Ing. Miroslav Jausch v.r.
riaditeľ školy
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