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Kritériá na prijímacie konanie pre študijné a učebné odbory 

školský rok 2020/2021 
(denné štúdium) 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona                     

a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje Rozhodnutím 

o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 04. 2020 termíny, organizáciu 

a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:  

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov a prijímacie 

konanie do učebných odborov pre školský rok 2020/2021 sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 

2020. 

Riaditeľka školy podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 62 

až § 68 o prijímaní na vzdelávanie na stredných školách zákona č. 245/2008 o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v 

čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje tieto podmienky prijatia na 

štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021: 

1 ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY 

1.1 Počty žiakov 

Do jednotlivých študijných odborov prvých ročníkov SOŠ technickej v Tlmačoch možno 

v školskom roku 2020/2021 prijať nasledovné počty žiakov:  

Kód Názov študijného odboru počet žiakov SDV 

2413 K mechanik strojov a zariadení 13 3 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 26 16 

2697 K mechanik elektrotechnik 10 11 

SPOLU: 49 30 

SDV – systém duálneho vzdelávania 

1.2 Podmienky prijatia uchádzačov na štúdium do študijných odborov 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač:  

 nie je žiakom inej strednej školy, 

 získal nižšie stredné vzdelanie (úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ), 
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 má vyhovujúci zdravotný stav ( spôsobilosť vykonávať práce charakteristické pre príslušný 

študijný odbor). 

1.3 Kritériá pre prijatie do štvorročných študijných odborov 

a) Zohľadnenie študijných výsledkov  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy 

nasledovne: 

Povinné predmety 

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Profilové predmety          

  Technika  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Doplnkové predmety  

 Anglický jazyk 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

b) Prospech 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku (resp. v 7., 6. alebo 5. ročníku pre žiaka, v 8. ročníku) 

stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za 

každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

c) Ďalšie kritériá 

Nezohľadňujeme. 

1.4 Rovnosť bodov 

V prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý: 

a) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu technika. 

1.5 Ostatné náležitosti 

 Celkový počet bodov, ktoré žiak získa v prijímacom konaní, je tvorený súčtom bodov získaných 
za časti prijímacieho konania a to bod 1.3  a) zohľadnenie študijných výsledkov, a  b) prospech. 

 Do 29. mája 2020 škola zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo 
výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 Najneskôr do 29. mája 2020 škola doručí uchádzačovi rozhodnutie  o prijatí cez informačný 
systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 
alebo poštou. 
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 Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia do počtu žiakov, ktorých je možné do prvého ročníka prijať, 
vydá škola rozhodnutie o neprijatí z dôvodu nedostatku miesta. (Rozhodnutie o neprijatí bude 
zaslané cez informačný systém školy, prípadne emailom alebo poštou). 

 Proti rozhodnutiu o neprijatí môže zákonný zástupca neprijatého uchádzača podať odvolanie 
na riaditeľstvo školy (Príloha č.1). 

 Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný zaslať na školu informáciu o nástupe alebo 
nenástupe na štúdium (poštou, naskenované emailom) a to najneskôr do 4. júna 2020 (Príloha 
č. 2). 

 Do 5. júna 2020 škola zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom 
sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

 V prípade voľných miest do 15. júna 2020 škola oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, 
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie 
pre prijímacie konania na nenaplnený počet miest (druhý termín) do 19. júna 2020. 

 

2 TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY 
 

2.1 Počty žiakov 

Do jednotlivých učebných odborov prvých ročníkov SOŠ technickej v Tlmačoch možno v školskom 

roku 2020/2021 prijať nasledovné počty žiakov:  

Kód Názov študijného odboru počet žiakov SDV 

2464 H strojný mechanik 8 x 

2433 H obrábač kovov 10 12 

SPOLU: 18 12 

SDV – systém duálneho vzdelávania 

2.2 Podmienky prijatia uchádzačov na štúdium do učebných odborov 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač:  

 nie je žiakom inej strednej školy, 

 získal nižšie stredné vzdelanie (úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ), 

 má vyhovujúci zdravotný stav ( spôsobilosť vykonávať práce charakteristické pre príslušný 

učebný odbor).  

2.3 Kritériá pre prijatie do trojročných učebných odborov 

a) V prípade záujmu neprevyšujúcom najvyšší možný počet prijatých žiakov v odbore budú títo 

prijatí bez zohľadňovania preferenčných bodov podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 

8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy. 

b) V prípade záujmu prevyšujúcom najvyšší možný počet prijatých žiakov v danom odbore, 

budú bez prijímacej skúšky prijatí uchádzači, ktorí splnia nasledovné kritériá: 
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1. Zohľadnenie študijných výsledkov  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne: 

Povinné predmety:  

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa  nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Profilové predmety          

  Technika  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Doplnkové predmety  

 Anglický jazyk 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

2.4 Iné kritériá  

Nezohľadňujeme. 

2.5 Rovnosť bodov 

V prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý: 

b) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového technika. 

2.6 Ostatné náležitosti 

 Celkový počet bodov, ktoré žiak získa v prijímacom konaní, je tvorený súčtom bodov získaných 

za časti prijímacieho konania a to bod 1.3  a) zohľadnenie študijných výsledkov, a  b) prospech. 

 Do 29. mája 2020 škola zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo 

výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 Najneskôr do 29. mája 2020 škola doručí uchádzačovi rozhodnutie  o prijatí cez informačný  

alebo poštou. 
 Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia do počtu žiakov, ktorých je možné do prvého ročníka prijať, 

vydá škola rozhodnutie o neprijatí z dôvodu nedostatku miesta. (Rozhodnutie o neprijatí bude 

zaslané cez informačný systém školy, prípadne emailom alebo poštou). 

 Proti rozhodnutiu o neprijatí môže zákonný zástupca neprijatého uchádzača podať odvolanie 

na riaditeľstvo školy. 

 Zákonný zástupca prijatého uchádzača je povinný zaslať na školu informáciu o nástupe alebo 

nenástupe na štúdium (poštou, naskenované emailom) a to najneskôr do 4. júna 2020. 
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 Do 5. júna 2020 škola zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom 
sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

 V prípade voľných miest do 15. júna 2020 škola oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, 
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášku na 
vzdelávanie pre prijímacie konania na nenaplnený počet miest (druhý termín) do 19. júna 
2020. 

3 PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) uchádzač do 

študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho 

vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme 

duálneho vzdelávania. Podľa §17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi 

zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SOŠ technická, 

Kozmálovská cesta 9, Tlmače uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.  

Pre prijatie do duálneho vzdelávania je rovnako potrebné úspešne prejsť lekárskou prehliadkou 

ak to zamestnávateľ vyžaduje.   

 

       

Prerokované na Pedagogickej rade dňa 06.05.2020 

Na vedomie Rade školy dané dňa 06.05.2020 

Na vedomie zamestnávateľom v SDV dané dňa 06.05.2020 

 

 

 

 

V Tlmačoch 06.05.2020 

                   

        Ing. Jana Mrázová   

                               riaditeľka SOŠ technická, Tlmače  

 


