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KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM 
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 

 
 
 
I.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
V školskom roku 2014/2015 sa otvárajú triedy s počtami žiakov uvedenými v tabuľke č. 1:         
  
 

 
Tabuľka 1     
 
 

ŠTUDIJNÉ ODBORY POČET  

Kód Názov tried žiakov 

2682 K  mechanik počítačových sietí 2 60 

2697 K mechanik elektrotechnik 2 60 

3447 K  grafik digitálnych médií 1 30 

3693 K technik energetických zariadení budov 1 30 

3778 K technik informačných a telekomunikačných 
technológií   1 30 

UČEBNÉ ODBORY POČET 

Kód Názov tried žiakov 

2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 1/2 15 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 1 30 

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 1/2 15 
 
 
 
II. TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 
 

1. kolo: 1. termín - 12. mája 2014 (pondelok)  
                         2. termín - 15. mája 2014 (štvrtok) 
 

2. kolo:  17. júna 2014 (utorok)* 
 

*  O konaní 2. kola prijímacích skúšok z dôvodu nenaplneného počtu miest rozhodne riaditeľ 
školy do 6. júna 2014. 
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III.   KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE 
 

 V zmysle § 64 a následných zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona                
č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

stanovuje riaditeľ školy po prerokovaní pedagogickou radou školy nasledovné kritériá         
pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2014/2015: 

 
 
BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY budú prijatí: 

a) uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 
dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (v súlade s § 65 ods. 4 
školského zákona), 

b) uchádzači, ktorí si v 1. kole prijímacích skúšok podali prihlášku do prvého ročníka 
vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelania – do učebných odborov (v súlade   
s § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona).    

 
Ostatní uchádzači absolvujú PRIJÍMACIU SKÚŠKU, ktorá sa uskutoční v termínoch:  

12. mája 2014   (uchádzači s odborom zvoleným v I. termíne) 
15. mája 2014  (uchádzači s odborom zvoleným v II. termíne) 
 

 
Do prijímacieho konania budú zaradení žiaci, ktorých prihláška bola odoslaná najneskôr       
21. apríla 2014. 

 
 
 

IV.   POSTUP PRE PORADIE UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE 
 

 Uchádzači o prijatie budú zoradení do poradia na základe dosiahnutého bodového 
hodnotenia podľa:  

1. známok z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika v druhom 
polroku 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka - maximálne 40 bodov za hodnotené 
obdobie - tabuľka 2, 

 
Tabuľka 2     

Známky z profilových premetov 
 

Známka 1 2 3 4 5 
Počet bodov za jedno 
hodnotené obdobie 10 7 5 3 0 
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2. úspešnosti v testovaní žiakov 9. ročníka (slovenský jazyk a literatúra a matematika) - 

maximálne 15 bodov za každý predmet - tabuľka 3, 

(ak uchádzač z vážnych dôvodov nemohol absolvovať testovanie 9-2013, pri jeho 
posudzovaní sa bude vychádzať zo známok z vyučovacieho jazyka, matematiky a správania) 

 
Tabuľka 3     

Úspešnosť v testovaní žiakov 9. ročníka 
 

Úspešnosť 
[%] 

od 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 

do 100 94,99 89,99 84,99 79,99 74,99 69,99 64,99 59,99 54,99 49,99 44,99 39,99 34,99 29,99 

Počet bodov         
za 1 predmet 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
3. správania v druhom polroku 8. ročníka a prvom polroku 9. ročníka - za 2. stupeň               

zo správania sa odpočíta 5 bodov z celkového počtu bodov dosiahnutých za študijné 
výsledky, za 3. stupeň alebo 4. stupeň zo správania sa odpočíta 10 bodov,   

4. výsledku prijímacej skúšky – tabuľka 4.  
 

Tabuľka 4     
Úspešnosť prijímacej skúšky 

 

Úspešnosť 
[%] 

od 100 89 74 49 29 

do 90 75 50 30 0 

Počet bodov              
za jeden predmet 5 4 3 2 1 

 
 
 

V.   PRIJÍMACIE KONANIE 
 

1. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí po zoradení do poradia (podľa súčtu dosiahnutých bodov) 
dosiahnu umiestnenie do poradového čísla rovnajúcemu sa počtu žiakov, ktorých je 
v príslušnom študijnom odbore možné prijať. 

2. Uchádzači, ktorí po zoradení do poradia úspešnosti nedosiahnu umiestnenie do poradového 
čísla rovnajúcemu sa počtu žiakov, ktorých je v príslušnom študijnom odbore možné prijať, 
budú neprijatí pre nedostatok miesta. 

3. Pri rovnosti počtu bodov rozhodujú o poradí uchádzačov pomocné kritériá v poradí: 

• znížená pracovná schopnosť, 
• priemerný prospech z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika) 
     v prvom polroku 9. ročníka ZŠ, 
• priemerný prospech zo všetkých predmetov okrem výchov (telesná/výtvarná/hudobná)  
 v prvom polroku  9. ročníka ZŠ, 
• priemerný prospech z profilových predmetov v druhom polroku 8. ročníka ZŠ, 
• priemerný prospech zo všetkých predmetov okrem výchov (telesná/výtvarná/hudobná)  
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    v druhom polroku 8. ročníka ZŠ. 

4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 
v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni 
augusta. Dôvod neúčasti oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača  
riaditeľovi SOŠE najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

5. SOŠE bude pri prijímaní žiakov prihliadať na termín absolvovania prijímacej skúšky 
v SOŠE.  

 

VI.   ROZHODOVANIE O PRIJATÍ 
 

1. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania. 

2. Riaditeľ pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium             
vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.  

3. Pri podaní obidvoch prihlášok na SOŠE budú uchádzačovi v poradí  uchádzačov na prijatie 
pripočítané 3 body. 

4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, spolu s doručením rozhodnutia o prijatí, škola 
oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. 

5. Kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je p. Marta Sümeghová, tel č. 033/599 18 76. 

 

VII.   ZÁPIS NA ŠTÚDIUM 
 

1. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná 
základná škola. Zápisný lístok si SOŠE ponechá.  

2. Ak prijatý uchádzač uprednostní štúdium na inej strednej škole (zrušenie zápisu v SOŠE), 
škola mu zápisný lístok odovzdá.  

3. Ak bol žiak počas štúdia na základnej škole individuálne začlenený, je potrebné doložiť 
kópiu rozhodnutia o individuálnom začlenení žiaka.  

4. Pri zápise je zákonný zástupca povinný vyplniť dotazník s údajmi potrebnými pre ďalšie 
štúdium. 

 
VIII.  ODVOLACIE KONANIE  

 

1. V prípade neprijatého uchádzača má možnosť jeho zákonný zástupca podať odvolanie              
do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí na štúdium na Odbor školstva a telesnej 
kultúry Trnavského samosprávneho kraja prostredníctvom riaditeľa SOŠE Trnava. 

2. SOŠE si pri prijímaní na ohlásené uvoľnené miesta vyhradzuje právo vychádzať               
zo študijných výsledkov uchádzača. 

 Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2014/2015 boli prerokované 
na pedagogickej rade 27. januára 2014.  
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Trnava 27. januára 2014                                                                     Ing. Jozef Krivošík 
           riaditeľ 


