
Spojená škola - Stredná odborná škola elektrotechnická 
Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica 

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium  

v školskom roku 2018/2019 

 
I. Všeobecné ustanovenia 
 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 29.1.2018 

stanovujeme kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne: 
 

Plánovaný počet pre prijatie do prvého ročníka je 120 žiakov – 4 triedy: 

Študijné odbory: 
2411 K mechanik nastavovač       2 triedy/60 žiakov 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení    

2679 K mechanik – mechatronik       

2697 K mechanik elektrotechnik        

2682 K mechanik počítačových sietí      1 trieda/30 žiakov 
  

Učebné odbory: 

2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika    1 trieda/30 žiakov 

2683 H 15  elektromechanik – úžitková technika     
  

 Kritériá prijatia bez prijímacej skúšky 
 

1. Prijatý bude každý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka 

základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 

2. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium v učebných odboroch do počtu žiakov 

schváleného plánu výkonov na základe poradovníka, ktorý sa utvorí  na základe získaných 

bodov priemerného prospechu z povinných vyučovacích predmetov, okrem vyučovacích 

predmetov s výchovným zameraním na konci 2. polroka 8. ročníka a na konci prvého polroka 

9. ročníka a výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka ZŠ. 
 

II. Kritériá prijatia na základe prijímacej skúšky 
 

Termín prijímacích skúšok  1. kolo:  1. termín -  14. máj 2018 

2. termín – 17. máj 2018 

  2. kolo: 19. jún 2018  
 

      Uchádzači o štúdium v študijných odboroch budú prijatí na základe: 
 

      1. výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 
 

Body za prijímaciu skúšku  
 

Písomná časť prijímacej skúšky sa skladá z testu zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

v rozsahu učiva ZŠ. Jednotlivé písomné zadania majú bodové hodnotenie 0 – 50 bodov /maximálne za 

obidva predmety 100 bodov/. Žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak získal z každého 

z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika minimálne 10 bodov. 
 

      2. priemerného prospechu z povinných vyučovacích predmetov, okrem vyučovacích predmetov        

          s výchovným zameraním na konci 2. polroka 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka 
 

Body za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov 
 

Aritmetické priemery študijných výsledkov z klasifikačných období 2. polrok 8. ročníka, 1. polrok 9. 

ročníka bez výchovných predmetov /maximálne 100 bodov/ 

1,00 – 1,60 50 bodov 

1,61 – 2,20 40 bodov 

2,21 – 2,80 30 bodov 

2,81 – 3,40 20 bodov 

3,41 – 4,00 10 bodov 

4,01 a viac   0 bodov 
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      3. výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka ZŠ  
 

Body za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ /slovenský jazyk a literatúra, matematika/ 
 

Za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ získa uchádzač o štúdium nasledovné body 

/maximálne 100 bodov/: 

81 – 100 %  50 bodov 

61 –   80 % 40 bodov 

41 –   60 % 30 bodov 

21 –   40 % 20 bodov 

10 –   20 % 10 bodov 

  0 –     9 %   0 bodov 
 

       4. umiestnenia na predmetových olympiádach 
 

Body za umiestnenie na predmetových olympiádach 
 

Za umiestnenie na predmetových olympiádach matematika, fyzika, informatika v 8. a 9. ročníku 

1. – 3. miesto v okresnom kole  20, 15, 10 bodov 

1. – 3. miesto v krajskom kole  30, 25, 20 bodov 

1. – 3. miesto v celoštátnom kole 50, 45, 40 bodov   

 

 

1. Uchádzači budú prijatí na základe poradovníka, ktorý sa utvorí podľa získaných bodov, do 

počtu žiakov schváleného plánu výkonov pre jednotlivé odbory. 

2. Uchádzači, ktorí nedosiahnu umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest 

v príslušnom študijnom odbore, nebudú prijatí pre nedostatok miesta.  

3. V prípade nevykonania zápisu, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom, bude na uvoľnené 

miesto prijatý uchádzač, ktorý nebol pôvodne prijatý pre nedostatok miesta. 

4. V prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač: 

 a/ so zníženou pracovnou schopnosťou 

 b/ ktorý má lepší prospech z profilových predmetov matematika a fyzika v l. polroku 9. ročníka 

 c/ ktorý má vyšší počet bodov z predmetu matematika v celoslovenskom testovaní žiakov 9. 

     ročníka ZŠ 
 

3. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovej 

stránke školy a na hlavnom vchode do budovy školy do troch pracovných dní odo dňa 

druhého termínu konania prijímacej skúšky. 

2. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote do 

troch pracovných dní odo dňa druhého termínu konania prijímacej skúšky. 

3. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 21. – 24. mája 2018. 

4. V prípade nenaplnenia počtu miest sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 29.1.2018 

 

 

 

          

         Ing. Ján Žuffa 

          riaditeľ školy 


