
 
Stredná odborná škola technická Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galanta 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  

 

V súlade so znením  §65 a §66 v  zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní   

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej 

rade dňa 15.3.2018  určuje riaditeľ Strednej odbornej školy technickej Galanta – Műszaki 

Szakközépiskola Galanta ( SOŠTech Galanta) podmienky prijímacích skúšok  

 

Študijný odbor 
Kód Študijný odbor Počet 

tried 

Vyuč. 

jazyk 

Počet  voľných 

miest 

Dĺžka 

štúdia 

Predmety prij. 

skúšok 

2413 K Mechanik strojov a 

zariadení 

0,5 slov. 12 4 MAT, SJL 

2679 K Mechanik 

mechatronik 

0,5 slov. 12 4 MAT, SJL 

 

2. Do tohto odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:  

 bez prijímacích skúšok, ak uchádzač, ktorý vo všetkých predmetoch testovania 

9/2018 dosiahne výsledok lepší ako 90% 

 splnil podmienky prijímacieho konania  

 získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b zákona č. 245/2008 o 

výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (má 

ukončený  9. ročník ZŠ) 

 

3. Prvé kolo písomných prijímacích skúšok (ďalej len PPS) je určený na:  

 14. máj 2018 (pondelok) pre záujemcov o štúdium, ktorí si označili  školu na 1. mieste  

 17. máj 2018 (štvrtok) pre záujemcov o štúdium, ktorí si označili  školu na 2. mieste 

 

4. Druhé kolo PPS sa koná 19. júna 2018 (v utorok), v prípade, ak po 1. kole zostanú voľné 

miesta.  

 

5. Všetci prihlásení žiaci budú robiť písomné prijímacie skúšky z učiva ZŠ podľa platných 

osnov, a to     z nasledovných predmetov:  

      Predmet                      Dĺžka trvania        Max. počet bodov  

 matematika (MAT)                  45 minút                            30 

 slovenský jazyk a literatúra (SJL)            45 minút                            30  

 

6. Žiak môže na písomnej skúške použiť len písacie a rysovacie potreby, kalkulačku.  

 

7. Ak sa žiak zo zdravotných alebo iných vážnych ospravedlniteľných dôvodov nemôže 

zúčastniť PPS, zákonný zástupca je povinný to oznámiť na sekretariáte školy najneskôr do 

8:00 hod. v deň konania PPS. 



8. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľ školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu 

získaných bodov: 

a) výsledky písomných prijímacích skúšok zo všetkých predmetov  ( max. 60 bodov) 

b) dosiahnutá percentuálna úspešnosť v Testovaní 9   ( max.10 bodov ) 

Počet bodov získaných za výsledky Testovania 2018 ( súčet za oba predmety ) 

      Interval       Počet bodov   

 180% – 170%  10      

 169% – 159%   9      

 158% – 148%   8     

 147% –132 %             7  

 131% – 116%   6 

 115% – 100%   5 

 99% – 81%        4 

 80% – 61%               3  

 60% – 41%               2 

 40% – 20%               1 

 19% – 0%               0 

  

c) za zníženú známku zo správania v 9. ročníku za 1.polrok  na  uspokojivé (2)  - 2  body, za 

menej uspokojivé (3) – 3 body 

 

9. Žiak vyhovel prijímacím skúškam, ak získal spolu za všetky sledované oblasti 10 

bodov. 

 

10. V prípade rovnosti bodov má prednosť žiak, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto 

poradí: 

 úspešnosť v predmetových olympiádach – slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika 

(kópia dokladu o umiestnení v predmetových     olympiádach, treba zaslať spolu s 

prihláškou)  = max.10 bodov 

Celoštátne kolo                              Krajské kolo                               Obvodné (okresné) kolo 

Umiestnenie     Počet bodov     Umiestnenie   Počet bodov       Umiestnenie   Počet bodov 

1. miesto              10                    1. miesto               6                        1. miesto          3 

2. miesto                9                    2. miesto               5                        2. miesto          2 

3. miesto                8                    3. miesto               4                        3. miesto          1 

 

11.  Riaditeľ SOŠTech Galanta podľa výsledkov prijímacieho konania rozhodne o prijatí 

uchádzačov  a zverejní zoznam na  dostupnej nástenke školy a webovej stránke školy 

14.5.2018 – 1.kolo a 17.5.2018 – 2.kolo. Každý žiak bude mať pridelený kód na písomných 

prijímacích skúškach, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ 

školy vydá uchádzačovi rozhodnutie o prijatí na štúdium na základe výsledkov prijímacieho 

konania. Zápis prijatých uchádzačov v študijnom odbore  bude od 15.mája 2018 do 18.mája 

2018 od 8,00 hod. do 14,30 hod. v budove  SOŠTech Galanta na základe písomnej 

pozvánky.  K zápisu je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý žiakovi vydá základná 

škola.  

Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí  osobne vykonať jeho zákonný zástupca  so 

svojím dieťaťom .  Ak sa zákonný  zástupca uchádzača nemôže zápisu zúčastniť z vážnych 

dôvodov, oznámi túto skutočnosť telefonicky, mailom riaditeľovi školy a dohodnú sa na 



náhradnom termíne zápisu.     Ak  sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač 

prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné v zmysle § 68 odst.3 Zákona č. 245/2008 . 

Učebné odbory 
Kód  ŠSS  Učebný odbor         Vyuč. 

jazyk 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Dĺžka štúdia 

2487 H 01 Autoopravár-mechanik slov 0,6 20 3 roky 

2487 H 02 Autoopravár -elektrikár slov 0,3 10 3 roky 

2487 H 01 Autoopravár-mechanik maď 0,3 12 3 roky 

2487 H 02 Autoopravár -elektrikár maď 0,3 9 3 roky 

4524 H Agromechanizátor,opravár slov 0,3 10 3 roky 

4524 H Agromechanizátor,opravár maď 0,3 9 3 roky 

2466 H 02 Mechanik opravár - stroje a 

zariadenia 

slov 0,3 10 3 roky 

2487 H 03 Autoopravár-karosár slov 0,3 10 3 roky 

2478 F  Strojárska výroba slov 0,5 12 2 roky 

45 72 F Poľnohospodárska výroba slov 0,5 12 2 roky 

 Spolu  4 114  

 

 Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok až do naplnenia plánu výkonov. V prípade , že 

počet prihlásených žiakov presiahne schválený plán výkonov pre daný odbor , zostaví sa 

poradie žiakov podľa nasledovných kritérií: 

1.   Priemer známok z predmetov slovenský jazyk a matematika za 1. polrok  9. ročníka: 

      1,0  =  7b  1,5  =  6b               2,0  =  5b 2,5  =  4b 3,0  =  3b 

      3,5  =  2b  4,0  =  1b        4,5 = 0,5b      

 Za zníženú známku zo správania na stupeň 2                                                  - 1 bod 

 Za zníženú známku zo správania na stupeň 3                                                  - 2 body 

 

Riaditeľ SOŠTech Galanta podľa výsledkov prijímacieho konania rozhodne o prijatí 

uchádzačov a zverejní zoznam na dostupnej nástenke školy a webovej stránke školy. 

Riaditeľ SOŠTech Galanta vydá uchádzačovi rozhodnutie o prijatí na štúdium na základe 

výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ SOŠTech Galanta oznámi termín, miesto a spôsob 

zápisu na štúdium na strednej škole zákonnému zástupcovi prijatého uchádzača. SOŠTech 

Galanta vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá základná 

škola. 

 

Ak  sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej 

škole, je neplatné v zmysle § 68 odst.3 Zákona č. 245/2008 . 

 

Druhé kolo PPS sa koná 19. júna 2018 (v utorok), v prípade, ak po 1. kole zostanú voľné 

miesta. 

 

Stredná odborná škola technická Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galanta neotvorí  

učebný odbor v prípade nenaplnenia minimálneho počtu uchádzačov v triede alebo 

v skupine. Prihláseným uchádzačom bude ponúknutý iný  učebný odbor z ponuky odborov 

pre školský rok 2018/2019.        

       Ing. Ivan Igrici 

           riaditeľ 



 


