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Kritériá na prijímacie konanie pre študijné a učebné odbory 
školský rok 2020/2021 

(denné štúdium) 

V súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26.01.2021 riaditeľka 

SOŠ technickej v Tlmačoch stanovuje nasledovné kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov. 

Kritériá boli prerokované v Pedagogickej rade školy a na Rade školy pri Strednej odbornej škole, 

Kozmálovská cesta 9 a môžu sa zmeniť v závislosti na vývoji epidemiologickej situácie v priebehu 

školského roka 2020/2021. Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa 

určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a nariadením 

Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k školského zákona.  

1 ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY 

 

1.1 Počty žiakov študijné odbory 

1. V súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje upravený počet žiakov prvého ročníka v 

dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné 

odbory stredných škôl pre školský rok 2021/2022. 

2. Do jednotlivých študijných odborov prvých ročníkov SOŠ technickej v Tlmačoch možno 

v školskom roku 2021/2022 prijať nasledovné počty žiakov:  

Kód Názov študijného odboru 
počet 

žiakov 
SDV 

2413 K mechanik strojov a zariadení 10 3 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 24 12 

2697 K mechanik elektrotechnik 10 10 

2679 K mechanik mechatronik 10 5 

SPOLU: 54 30 

SDV – systém duálneho vzdelávania 

 

1.2 Podmienky prijatia uchádzačov na štúdium do študijných odborov 

1. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač:  

 nie je žiakom inej strednej školy, 

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

 splnil podmienky prijímacieho konania 

 má vyhovujúci zdravotný stav ( spôsobilosť vykonávať práce charakteristické pre príslušný 

študijný odbor). 
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1.3 Kritériá pre prijatie do štvorročných študijných odborov 

1. MŠVVaŠ SR určilo predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach 

(č. 2020115863 7-A2202 zo dňa 8. 10. 2020). Profilové predmety na prijímacie skúšky na 

stredné školy na školský rok 2021/2022 a doplnenie zoznamu profilových predmetov sú 

zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/17510.pdf  

2. Na návrh riaditeľky školy a po prerokovaní v Pedagogickej rade a Rade školy boli schválené 

nasledovné kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka študijných odborov:  

Kritérium Maximálny počet bodov 

dosahovaný študijný priemer na ZŠ 30 bodov 

výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach 20 bodov 

prijímacia skúška z matematiky a slovenského jazyka a literatúry 60 bodov 

SPOLU 110 bodov 

 
3. Dosahovaný študijný priemer bude vypočítaný zo známok z povinných predmetov na 

vysvedčení v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.  

Dosahovaný študijný priemer na ZŠ Počet bodov 

1,00 až 1,25 30 bodov 

1,26 až 1,50 27 bodov 

1,51 až 1,75 24 bodov 

1,76 až 2,00 21 bodov 

2,01 až 2.25 18 bodov 

2,26 až 2,50 15 bodov 

2,51 až 2,75 12 bodov 

2,76 až 3,00 9  bodov 

3,01 až 3,25 6  bodov 

3,26 až 3,50 3  body 

3,51 a viac 0  bodov 

 

4. Bodové hodnotenie výsledkov v predmetových súťažiach od 7. ročníka 

Typ súťaže Umiestnenie Počet bodov 

Okresná predmetová olympiáda 1. až 3. miesto 5 bodov 

Iný typ okresnej súťaže 1. až 3. miesto 5 bodov 

Krajská predmetová olympiáda 1. až 5. miesto 10 bodov 

 

5. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky z matematiky  

 Prijímacia skúška z matematiky bude konaná písomnou formou.  

 Bude ju tvoriť 15 úloh, pričom ku každej úlohe budú 4 možnosti výberových odpovedí (A, 

B, C, D). 

https://www.minedu.sk/data/att/17510.pdf
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 Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov. 

 Trvanie prijímacej skúšky z matematiky – 40 minút. 

 Individuálne začlenení žiaci majú čas predĺžený o 50 %. 

 Maximálny celkový počet získaných bodov za písomnú skúšku z matematiky – 30 bodov. 

 Obsah prijímacej skúšky bude v súlade s platnými učebnými osnovami základných škôl pre 

predmet matematika.  

 Prijímacia skúška z matematiky bude pozostávať z úloh z nasledovných oblastí: 

- deliteľnosť prirodzených čísel, celé čísla, 

- racionálne čísla (počítanie s desatinnými číslami a so zlomkami), 

- pomer, úmera, percentový počet, 

- mocniny s prirodzeným mocniteľom, 

- výrazy a ich úpravy, 

- lineárne rovnice s jednou neznámou, sústavy lineárnych rovníc s dvoma 

neznámymi, 

- pravouhlý trojuholník, Pytagorova veta, 

- obvody a obsahy rovinných útvarov, 

- vlastnosti základných rovinných útvarov – štvorec, obdĺžnik, trojuholník, 

lichobežník, kruh, 

- povrchy a objemy telies – kocka, kváder, hranol, valec. 

 Povolené pomôcky, ktoré žiaci môžu požívať počas písomnej skúšky z matematiky: 

- kalkulačky, 

- prehľad vzorcov z matematiky. 

6. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

 Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude konaná písomnou formou.  

 Bude ju tvoriť 15 testových položiek. V teste sa budú vyskytovať dva typy úloh: 

- úlohy s uzavretou odpoveďou – so 4 možnosťami výberových odpovedí (A, B, C, D), 

- úlohy s krátkou odpoveďou. 

 Uchádzač môže získať maximálne 30 bodov. 

 Trvanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – 40 minút. 

 Individuálne začlenení žiaci majú čas predĺžený o 50 %. 

 Maximálny celkový počet získaných bodov za písomnú skúšku zo slovenského jazyka 

a literatúry – 30 bodov. 

 Obsah prijímacej skúšky bude v súlade s platnými učebnými osnovami základných škôl pre 

predmet slovenský jazyk a literatúra.  

 Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude pozostávať z otázok z  

nasledovných oblastí: 

- zvuková rovina jazyka, 

- lexikálna rovina jazyka – slovná zásoba, 

- morfologická rovina jazyka – tvaroslovie, 

- syntaktická rovina jazyka – skladba, veta, súvetie, 

- štylistika – jazykové štýly, prostriedky, slohové postupy, 
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- literatúra – umelecké prostriedky, prehľad základných literárnych diel a autorov. 

7. Uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského jazyka a 

literatúry, ak z celkového bodového ohodnotenia jednotlivých častí písomnej skúšky získa 

najmenej 10 bodov (spolu 20 bodov). 

8. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v 

riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom 

týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých 

prijíma do prvého ročníka. 

1.4 Celkové poradie uchádzačov 

1. Každý uchádzač získava bodové ohodnotenie, ktoré sa skladá zo súčtu bodov z jednotlivých 

kritérií určených v časti 1.3 bod 2. tohto dokumentu. 

2. Poradie prijatých uchádzačov bude v jednotlivých odboroch určené celkovým počtom 

dosiahnutých bodov.  

3. V prípade rovnosti bodov budú rozhodujúce výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry a matematiky. 

1.5 Rozhodnutie o prijatí 

1. Do prvého ročníka jednotlivých študijných odborov pre školský rok 2021/2022 prijme 

riaditeľka školy uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienky prijímacieho konania podľa 

celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní a umiestnili sa do počtu žiakov, 

ktorých je možné prijať pre príslušný školský rok prijať do prvého ročníka príslušného odboru. 

2. Do prvého ročníka nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý: 

a) nesplnil podmienky prijímacieho konania (neúspešné vykonanie prijímacej skúšky 

v zmysle stanovených kritérií - časti 1.3 bod 6) 

b) sa neumiestnil do počtu žiakov, ktorých je možné pre školský rok 2021/2022 do prvého  

ročníka príslušného študijného odboru prijať. 

3. Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov vydá 

riaditeľka školy rozhodnutie o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta. Proti tomuto 

rozhodnutiu sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 

4. Uchádzačom, ktorí sa umiestnia v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov budú 

ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname 

neprijatých uchádzačov. 

5. V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom, bude 

na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok miesta. 

Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe zoradenia podľa počtu dosiahnutých 

bodov. 

 
1.6 Termíny prijímacích skúšok 

Termíny prijímacích skúšok sú stanovené na:  3. mája 2021 a 10. mája 2021 
Ďalší (júnový) termín:      22. jún 2021 (ak rozhodne RŠ) 
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2 TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY 

 

2.1 Počty žiakov učebné odbory 

1. V súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje upravený počet žiakov prvého ročníka v 

dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné 

odbory stredných škôl pre školský rok 2021/2022. 

2. Do jednotlivých učebných odborov prvých ročníkov SOŠ technickej v Tlmačoch možno 

v školskom roku 2021/2022 prijať nasledovné počty žiakov:  

Kód Názov učebného odboru počet žiakov SDV 

2464 H strojný mechanik 8 x 

2433 H obrábač kovov 9 9 

SPOLU: 17 9 

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 

1. Uchádzači budú prijatí do učebných odborov bez prijímacej skúšky. 

2. Na návrh riaditeľky školy a po prerokovaní v Pedagogickej rade a Rade školy boli schválené 

nasledovné kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka učebných odborov:  

Kritérium Maximálny počet bodov 

dosahovaný študijný priemer na ZŠ 30 bodov 

výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach 20 bodov 

SPOLU 50 bodov 

3. Dosahovaný študijný priemer bude vypočítaný zo známok z povinných predmetov na 

vysvedčení v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy.  

4. Pri prideľovaný bodov postupujeme podľa časti 1.3 bod 3. a 4. tohto dokumentu. 

5. Žiaci,  ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

„absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho 

polroka alebo roka. 
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2.4 Celkové poradie uchádzačov 

1. Každý uchádzač získava bodové ohodnotenie, ktoré sa skladá zo súčtu bodov z jednotlivých 

kritérií určených v časti 2.3 bod 2. tohto dokumentu. 

2. Poradie prijatých uchádzačov bude v jednotlivých odboroch určené celkovým počtom 

dosiahnutých bodov.  

3. V prípade rovnosti bodov budú rozhodujúci lepší študijný priemer 1. polroku 9. ročníka 

základnej školy. 

2.5 Rozhodnutie o prijatí 

1. V prípade záujmu neprevyšujúcom plánovaný počet prijatých žiakov v odbore budú títo 

prijatí bez zohľadňovania poradia, ktoré je určené súčtom bodov pridelených na základe 

kritérií. 

2. V prípade záujmu prevyšujúcom plánovaný počet prijatých žiakov v danom odbore, budú 

prijatí uchádzači s ohľadom na poradie, ktoré je určené súčtom bodov pridelených na základe 

kritérií. 

3. Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov vydá 

riaditeľka školy rozhodnutie o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta. Proti tomuto 

rozhodnutiu sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 

4. Uchádzačom, ktorí sa umiestnia v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov budú 

ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname 

neprijatých uchádzačov. 

 

3 TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA 
1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v 

odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. 

februára 2021.  

2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) 

zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky 

odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.  

3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor 

alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka 

je uvedený v prílohe č. 2.  

4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky 

odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.  

5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá 

časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť 

žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 

2021.  



Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9,  Tlmače 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie 

 
7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému 

žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. 

8. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať do piatich 

dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

9. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3. 

10.  

4 PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
1. 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.  

2. 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.  

3. Pre prijatie do duálneho vzdelávania je rovnako potrebné úspešne prejsť lekárskou 

prehliadkou ak to zamestnávateľ vyžaduje.   

4. Škola doručí  zamestnávateľovi zoznam prijatých a zapísaných žiakov. Zamestnávateľ' písomne 

vyzve zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy. Ak sa dohodnú, zmluvu uzatvoria 

do 14. septembra 2021 (ak sa nenaplnil počet žiakov možno uzatvoriť' zmluvu najneskôr do 

31. januára 2022). 

 

5 ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
1. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, osobné údaje žiaka (meno, priezvisko) budú nahradené kódom, ktorý bude pridelený 

každému uchádzačovi o štúdium. 

2. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené po spracovaní údajov do troch pracovných dní 

na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na internetovej stránke školy: www. sostlmace.sk. 

Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom 

zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne 

resp. neúspešne. 

3. Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium 

s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom 

konaní zostavené samostatne. Zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho 

vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov. 
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4. Ak sa uchádzač nezapíše na štúdium do stanoveného termínu, riaditeľka školy postupuje podľa 

zákona o správnom konaní o zrušení rozhodnutia o prijatí, a škola ponúkne voľné miesto 

ďalšiemu uchádzačovi. 

5. V prípade integrovaných žiakov bude na základe špeciálno-pedagogickej a zdravotnej 

dokumentácie po konzultácii so špeciálnym pedagógom zohľadnené jeho postihnutie pre 

požadovaný odbor. 

6. Ak sa naplní plán výkonov v májovom termíne, júnový termín sa nekoná. 

7. O konaní júnového termínu prijímacích skúšok rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 6. júna 

2021 

8. Kritéria prijímacieho konania uvedené v tomto dokumente sú platné sú platné aj pre 2. kolo. 

 

 

 

 

     

Prerokované na Pedagogickej rade dňa 25.2.20201 

Na vedomie Rade školy dané dňa 24.2.2021 

Na vedomie zamestnávateľom v SDV dané dňa 26.2.2021 

 

 

 

 

V Tlmačoch 26.2.2021 

                   

        Ing. Jana Mrázová   

                               riaditeľka SOŠ technická, Tlmače  


