
 
 

Rozhodnutie riaditeľa školy o úprave kritérií prijímacieho konanie v čase 
mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020  

 

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 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 sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

Podmienky prijatia 
 
Denné štvorročné štúdium 
 
- mechanik nastavovač (7 žiakov) 

- programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (7 žiakov) 
- mechanik strojov a zariadení (7 žiakov) 
 
Štúdium končí maturitnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o maturitnej skúške  a výučný list. 

 
Do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 prijmeme počet žiakov podľa vyššie uvedeného.  Denné 

štvorročné štúdium s maturitou je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy a 

splnia kritériá 

 

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy v školskom roku 

2019/2020 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

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

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. 

v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z 

polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

 



 
 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

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

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

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

Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie 

strednej školy. 

prvý profilový predmet:   - Technika 

druhý profilový predmet:  - Fyzika 

 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

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

Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov. 

prvý doplnkový predmet:  - Informatika 

druhý doplnkový predmet: - Cudzí jazyk 

tretí doplnkový predmet:  - Telesná a športová výchova 

 

2. 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. 
 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

3.1. Technická olympiáda ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v okresnom 

alebo vyššom kole (10 bodov)  

3.2. Športová súťaž ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo 

vyššom kole (10 bodov) 



 
Technická olympiáda a športové súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia. 

Žiaci sa budú prijímať  podľa poradia zostaveného na základe počtu získaných bodov 

podľa vyššie uvedených kritérií až do naplnenia schváleného počtu žiakov. 

Minimálny počet bodov na prijatie je 40 bodov. 

 

             4.    V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude 

prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 
 

(Prihláška na prijímacie pohovory je možné vyplniť online na stránke školy alebo je k dispozícii v 
predajniach tlačív. Vyplnenú treba doručiť na sekretariát SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava 
v danom termíne.) 

 

 

 

Schválené pedagogickou radou školy dňa 6.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 7.5.2020     Schválil: Ing. Felix Dömény 

 
                                                                           riaditeľ SOŠ 

       


