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Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 
 

pre  4 - ročné  študijné odbory  SOŠ, Markušovská cesta 4 v  Spišskej Novej Vsi. 
 
 

1.  Prijímacie konanie bude prebiehať 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 (prijímacie konanie                  
v stredných školách - § 46, § 62 - § 71 zákona), zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej 
správy v prvom stupni), vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, vyhl. 268/2011 Z. z., ktorou 
sa dopĺňa vyhl. 282/2009 Z. z., zákonom 71/167 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, zákonom   č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 
2.   Termíny prijímacích skúšok: pondelok 14. mája 2018  a štvrtok 17. mája 2018.  
 
3.   Počet prijímaných žiakov:  

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 21.06.2017,  po vyjadrení rady školy a so 
súhlasom zriaďovateľa VZN KSK_č. 20/2017 zo dňa  24.10.2017 určil, ţe do tried prvého ročníka v školskom 
roku 2018/2019  na 4-ročné  študijné odbory bude prijatých uchádzačov: 

2426   K   programátor obrábacích  a zváracích strojov   10  žiakov 
2697   K   mechanik elektrotechnik            10  žiakov 
6446   K   kozmetik           10  žiakov 

      
   v poradí podľa celkového počtu získaných bodov.  
 
4.   Podmienky prijatia bez prijímacích skúšok  
      Ţiak, ktorý v celoslovenskom testovaní ţiakov 9.ročníka  základnej školy dosiahol v kaţdom predmete 

samostatne úspešnosť  najmenej 90%, je prijatý bez prijímacej skúšky. 
 
5.  Podmienky prijatia na základe výsledku prijímacej skúšky  
      Bodové hodnotenie:  Ţiak môţe získať max. 100 bodov, z toho:  
 
5.1. max. 20 bodov za priemer známok za 2. polrok  8. ročníka ZŠ  a 1. polrok 9. ročníka ZŠ                              

(do priemeru sú   zahrnuté známky zo:  SJL(VJ), CJ,  DEJ, ZEM, MAT, PRI, FYZ, CHE) 
 
Priem. známka 1,00 -

1,55 

1,56 -

1,82 

1,83 -

2,09 

2,10 - 

2,36 

2,37 - 

2,63 

2,64 - 

2,90 

2,91 -

3,17 

3,18 -

3,44 

3,45 -

3,71 

3,72 -

3,98 

3,990 

Body 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

5.2.   max. 40 bodov za písomný test  zo slovenského jazyka a literatúry  
5.3.    max. 40 bodov za písomný test z matematiky  
 

V prípade, ţe sa na štúdium prihlási viac uchádzačov ako je plánovaný počet , o prijatí pri rovnosti bodov 
rozhodnú tieto podkritériá: 
 
6.   Podkritériá: 

1. Súčet   % (percentuálneho)  výsledku  na Testovaní 9 zo  SJL + MAT 
2. Známka zo správania v 9.ročníku ZŠ 
3. Priemer známok v 9. ročníku ZŠ 
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7.   Na základe dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie pre prijatie.  
      Ak uchádzač na prijímacej skúške zo slovenského jazyka alebo matematiky nedosiahne minimálne 4 body, 

povaţuje sa,  že nesplnil podmienky na prijatie. 
 
8.  Uchádzačovi, ktorý sa zo závaţných dôvodov nemôţe zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, 

určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške písomne oznámi zákonný zástupca 
uchádzača písomne riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.  

 
9.  Riaditeľ školy zverejní dňa 18. 05. 2018 na dverách budovy školy a na stránke školy 

www.soussnv.edupage.org  zoznam prijatých uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 
Zoznam obsahuje poradie uchádzačov  s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového 
počtu bodov získaných na prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne 
alebo neúspešne,  

 
10. Zápis prijatých ţiakov, na základe prijímacích skúšok sa uskutoční dňa  17. – 18. mája 2017  (štvrtok, piatok, 

pondelok) od 8,00 do 16,00 hod.  na sekretariáte  riaditeľa školy.  
 
11. Dôležité upozornenie:  

Zákonný zástupca ţiaka prinesie na zápis so sebou zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola.      
Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný!  
Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na 
strednej škole, je neplatné!  
Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý podal odvolanie proti rozhodnutiu o 
neprijatí na štúdium v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.  
V prípade, ţe po tomto termíne zápisu sa nenaplní plánovaný počet ţiakov, doplní sa v ďalšom zápise, resp. 

v ďalších zápisoch priebeţne. Informácie budú aktualizované vţdy nasledujúci deň po zápise na stránke školy 

www.soussnv.edupage.org. 

12. Súčasťou prihlášky ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť ţiadosť o individuálnu 
integráciu s príslušnými dokladmi. O individuálnej integrácii rozhoduje riaditeľ školy pred prijímacím konaním. 
Zároveň si vyhradzuje právo pozvať ţiaka na ústny pohovor pred samotným rozhodnutím o prijatí.  

      Dodatočne predloţené ţiadosti o individuálnu integráciu (po vydaní rozhodnutia) nebude komisia ani riaditeľ 
akceptovať. 

 
13. Predpokladom pre prijatie uchádzača je dobrý zdravotný stav (bez poruchy sluchu, zraku, reči),                       

s neporušenou funkciou pohybového ústrojenstva (ochorenie chrbtice, horných a dolných končatín), závaţné 
ochorenia dýchacích ciest, srdcové a cievne ochorenia, závaţné alergie, koţné choroby, poruchy správania, 
autistický syndróm, kolapsové a váţne epileptické stavy.  

 
. 

V Spišskej Novej Vsi, 23.01. 2018 

        Ing. Vasiľ Kolesár, v.r. 
            riaditeľ školy 

http://www.soussnv.edupage.org/
http://www.soussnv.edupage.org/

