Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš
EDUID 100010770
Veľký Krtíš, 31. január 2022

KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
pre školský rok 2022/2023

POČTY PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV

Kód a názov odboru

4-ročný študijný
3-ročný učebný
2-ročný učebný

3447 K grafik digitálnych médií
2697 K mechanik elektrotechnik
2679 K mechanik mechatronik
6475 H technicko-administratívny pracovník
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2464 H strojný mechanik
2478 F strojárska výroba

Počet
tried

Počet
žiakov

0,23
0,23
0,55
0,26
0,26
0,16
1

7
7
17
8
8
5
31

Forma štúdia:
denná
Vyučovací jazyk: slovenský
Škola zverejní poradie uchádzačov 18.5.2022
TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
1. termín prijímacej skúšky: 2. mája 2022
2. termín prijímacej skúšky: 9. mája 2022

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA UCHÁDZAČOV
Uchádzači budú prijímaní na základe umiestnenia v poradovníku, ktorý bude zostavený z
bodového hodnotenia získaného v priebehu prijímacieho konania. Prijatí budú uchádzači
s najvyšším umiestnením až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných žiakov.
Podmienkou zaradenia do poradovníka pri uchádzačoch o študijné odbory je úspešné
vykonanie prijímacej skúšky. Uchádzači o učebné odbory prijímacie skúšky nekonajú.

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorých priemerný prospech z koncoročného
vysvedčenia z 8. triedy a polročného vysvedčenia z 9. triedy (slovenský jazyk a literatúra,
matematika, cudzí jazyk) je menej alebo rovné 1,3 a v externom testovaní dosiahol
úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne.
Pri zdravotne znevýhodnených uchádzačoch sa bude akceptovať správa z pedagogickopsychologického vyšetrenia.
POSTUP PRI ZOSTAVOVANÍ PORADOVNÍKA
Uchádzač môže v prijímacom konaní získať body za:

prijímacie skúšky (len uchádzači o študijné odbory),

priemerný prospech zo základnej školy,

umiestnenie v olympiádach a súťažiach.
Body za prijímacie skúšky. Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky. Z každej skúšky je možné získať 30 bodov, spolu 60 bodov. Pre úspešné
vykonanie prijímacej skúšky je potrebné získať z každej skúšky minimálne 3 body.
Body za priemerný prospech zo základnej školy budú uchádzačovi pridelené na základe
priemerného prospechu z koncoročného vysvedčenia za 8. ročník a polročného vysvedčenia
za 9. ročník nasledovne z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk)
ak je predmet hodnotený slovne berie sa známka z posledného roku, kedy bol hodnotený
známkou:
Počet bodov

Priemerná známka

za 8. ročník

za 9. ročník

do 2,0

10 bodov

10 bodov

do 2,5

8 bodov

8 bodov

do 3,0

6 bodov

6 bodov

do 3,5

4 body

4 body

Za priemerný prospech zo základnej školy môže uchádzač získať spolu 20 bodov.
Body za umiestnenie v olympiádach a súťažiach môžu byť uchádzačovi pridelené za
olympiády a súťaže z vyučovacích predmetov a za športové súťaže v prípade individuálnych
športov. O pridelení bodov rozhoduje prijímacia komisia. Body sa prideľujú nasledovne:
Umiestnenie v olympiáde alebo súťaži

Počet bodov

Celoslovenské kolo

1. až 3. miesto

10 bodov

Krajské kolo

1. až 3. miesto

8 bodov

Okresné kolo

1. miesto

5 bodov

Body môžu byť pridelené len za jedno umiestnenie a len v jednej súťaži. Za umiestnenie
v olympiádach a súťažiach môže uchádzač získať spolu 10 bodov.
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 90.
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Poradovník uchádzačov o 3-ročný učebný odbor a 2-ročný učebný odbor sa zostaví na
základe priemerného prospechu zo základnej školy v posledných dvoch ročníkoch, t. j.
z koncoročného vysvedčenia posledného ukončeného ročníka a z polročného vysvedčenia
aktuálneho ročníka.
URČENIE PORADIA PRI ROVNAKOM POČTE BODOV
Pri rovnakom počte bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá na uprednostnenie
uchádzača:

uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou bude uprednostnený,

uchádzač so zdravotným znevýhodnením,

uchádzač s vyšším počtom bodov za prijímacie skúšky,

uchádzač s vyšším počtom bodov za priemerný prospech zo základnej
školy,

uchádzač s vyšším počtom bodov za umiestnenie v olympiádach
a súťažiach,

uchádzač s lepším priemerným prospechom za prvý polrok 9. ročníka,

uchádzač s potvrdením o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka
v duálnom vzdelávaní, vydané zamestnávateľom.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto kritériá boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Tieto kritériá boli prerokované a schválené v Pedagogickej rade dňa 31.01.2022
Tieto kritériá boli prerokované a schválené v Rade školy dňa 23.02.2022

Ing. Ján Valocka
riaditeľ školy
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TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
1. termín prijímacej skúšky:
2. termín prijímacej skúšky:

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA UCHÁDZAČOV
Uchádzači budú prijímaní na základe umiestnenia v poradovníku, ktorý bude zostavený z
bodového hodnotenia získaného v priebehu prijímacieho konania. Prijatí budú uchádzači
s najvyšším umiestnením až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných žiakov.
Podmienkou zaradenia do poradovníka pri uchádzačoch o študijné odbory je úspešné
vykonanie prijímacej skúšky. Uchádzači o učebné odbory prijímacie skúšky nekonajú.
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Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorých priemerný prospech z koncoročného
vysvedčenia z 8. triedy a polročného vysvedčenia z 9. triedy (slovenský jazyk a literatúra,
matematika, cudzí jazyk) je menej alebo rovné 1,3 a v externom testovaní dosiahol
úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne.
Pri zdravotne znevýhodnených uchádzačoch sa bude akceptovať správa z pedagogickopsychologického vyšetrenia.
POSTUP PRI ZOSTAVOVANÍ PORADOVNÍKA
Uchádzač môže v prijímacom konaní získať body za:

prijímacie skúšky (len uchádzači o študijné odbory),




priemerný prospech zo základnej školy,
umiestnenie v olympiádach a súťažiach.

Body za prijímacie skúšky. Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky. Z každej skúšky je možné získať 30 bodov, spolu 60 bodov. Pre úspešné
vykonanie prijímacej skúšky je potrebné získať z každej skúšky minimálne 3 body.
Body za priemerný prospech zo základnej školy budú uchádzačovi pridelené na základe
priemerného prospechu z koncoročného vysvedčenia za 8. ročník a polročného vysvedčenia
za 9. ročník nasledovne z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk):
Počet bodov

Priemerná známka

za 8. ročník

za 9. ročník

do 2,0

10 bodov

10 bodov

do 2,5

8 bodov

8 bodov

do 3,0

6 bodov

6 bodov

do 3,5

4 body

4 body

Za priemerný prospech zo základnej školy môže uchádzač získať spolu 20 bodov.
Body za umiestnenie v olympiádach a súťažiach môžu byť uchádzačovi pridelené za
olympiády a súťaže z vyučovacích predmetov a za športové súťaže v prípade individuálnych
športov. O pridelení bodov rozhoduje prijímacia komisia. Body sa prideľujú nasledovne:
Umiestnenie v olympiáde alebo súťaži

Počet bodov

Celoslovenské kolo

1. až 3. miesto

10 bodov

Krajské kolo

1. až 3. miesto

8 bodov

Okresné kolo

1. miesto

5 bodov

Body môžu byť pridelené len za jedno umiestnenie a len v jednej súťaži. Za umiestnenie
v olympiádach a súťažiach môže uchádzač získať spolu 10 bodov.
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 90.

Poradovník uchádzačov o 3-ročný učebný odbor a 2-ročný učebný odbor sa zostaví na
základe priemerného prospechu zo základnej školy v posledných dvoch ročníkoch, t. j.
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z koncoročného vysvedčenia posledného ukončeného ročníka a z polročného vysvedčenia
aktuálneho ročníka.
URČENIE PORADIA PRI ROVNAKOM POČTE BODOV
Pri rovnakom počte bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá na uprednostnenie
uchádzača:

uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou bude uprednostnený,





uchádzač so zdravotným znevýhodnením,
uchádzač s vyšším počtom bodov za prijímacie skúšky,
uchádzač s vyšším počtom bodov za priemerný prospech zo
základnej
školy,
uchádzač s vyšším počtom bodov za umiestnenie v olympiádach
a súťažiach,
uchádzač s lepším priemerným prospechom za prvý polrok 9.



ročníka.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto kritériá boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Tieto kritériá boli prerokované a schválené v Pedagogickej rade dňa 31.01.2022
Tieto kritériá boli prerokované a schválené v Rade školy dňa 23.02.2022

Ing. Ján Valocka
riaditeľ školy
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