
 

Stredná odborn

 

Kritéria pre prijímanie

                   
 
Prijímacie konanie sa bude konať v zmysle zákona
(školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znen
 

V šk. roku 2018/2019 otvárame 

 
2697  K  mechanik elektrotechnik

 elektrické zariadenia budov
 silnoprúdová technika
 automatizačná technika
 organizačná technika

 

2682  K mechanik počítačových 
 
Prijímacie skúšky sa budú konať:
I. kolo - 1. termín: 14. máj 201
           - 2. termín: 17. máj 201
 

II. kolo - 19. jún 2017 (utorok)
 

Podmienky prijatia  
 
1. Podmienkou prijatia uchádzača 

2017/2018 nižšie stredné vzdelávanie 
2018/2019 preukáže predložením vys
strednej školy. 

 
2. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači (žiaci deviatych ročníkov základnej školy), 

ktorí  v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom 
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

 
3. Pre žiakov so špeciálnymi pot

V zmysle § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 
doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov
príjme uchádzača, ktorý má
rovnako  vyhovel kritériám prijímacieho konania.

 
4. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdel

prijatých žiakov. 
 

5. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok), bude to škola 
považovať za nezáujem o 

 

odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 
Bratislava 

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročník

študijných odborov  
                   na školský rok 2018/2019 

bude konať v zmysle zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

otvárame tieto študijné odbory: 

mechanik elektrotechnik s profiláciou na: 
elektrické zariadenia budov 
silnoprúdová technika 
automatizačná technika 
organizačná technika 

2682  K mechanik počítačových sietí. 

Prijímacie skúšky sa budú konať: 
. máj 2018 (pondelok) o 8,00 hod. 
. máj 2018 (štvrtok) o 8,00 hod. 

(utorok) o 8,00 hod. 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač úspešne ukončí v
nižšie stredné vzdelávanie na základnej škole, čo na začiatku školského roku 
preukáže predložením vysvedčenia z deviateho ročníka ZŠ a 

prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači (žiaci deviatych ročníkov základnej školy), 
ktorí  v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom 
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 

Pre žiakov so špeciálnymi potrebami bude prijímacie konanie prispôsobené ich potrebám.     
V zmysle § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 

niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, riaditeľ 
príjme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý 

vyhovel kritériám prijímacieho konania. 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je  umiestnenie sa v poradovníku do 

stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok), bude to škola 
 štúdium a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium 

, Rybničná 59, 

žiakov do 1. ročníka  

z. o výchove a vzdelávaní 
v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 

úspešne ukončí v šk. roku 
, čo na začiatku školského roku 

a  nie je žiakom inej 

prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači (žiaci deviatych ročníkov základnej školy), 
ktorí  v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom 

e prijímacie konanie prispôsobené ich potrebám.     
o výchove a vzdelávaní a o zmene a      

riaditeľ školy prednostne      
zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý      

poradovníku do limitu 

stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok), bude to škola 
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium 



 
 

je neplatné (§68, ods.3 Školského zákona). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší 
uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie. 

6. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov,  budú ponúknuté voľné 
miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých 
uchádzačov. 

7. V prípade, ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých študijných odboroch nenaplnia v 
1. kole, bude škola organizovať aj 2. kolo prijímacieho konania. 

8. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola 
vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakom iný odbor, prípadne inú školu. 

 

Kritériá prijímacieho konania pre študijné odbory: 

1.   Priemer prospechu v I. polroku 9. ročníka ZŠ: 
 1,0 – 1,5 – 50 bodov 
 1,5 – 2,0 – 45 bodov 
 2,0 – 2,5 – 40 bodov 
 2,5 – 3,0 – 35 bodov 
 3,0 – 3,5 – 30 bodov 
 3,5 – 4,0 – 25 bodov 
 

2.   MONITOR 9 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ 
 slovenský jazyk a literatúra za každé 1% - 1 bod 
 matematika  za každé 1% - 1 bod 
 

3.   Termín prihlásenia na prijímacie pohovory 
 14. máj 2018 – 50 bodov 
 17. máj 2018 – 10 bodov 

      Žiaci, prihlásení v obidvoch termínoch (14. mája a 17. mája 2018) získajú 60 bodov.  
 

4.  Prijímacia skúška 
  1. SLJ  - max. 50 bodov 
  2. MAT - max. 50 bodov. 
 

Záverečné ustanovenia 

Poradovník  prijatých  žiakov na základe získaných bodov podľa kritérií prijímacieho 
konania  bude zverejnený o 12.00 hod. na vstupe do budovy školy a na webovej stránke 
školy http://www.sose.edupage.org v deň prijímacích pohovorov. 
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v deň prijímacích pohovorov po zverejnení výsledkov. 
Náhradný termín zápisu je každý ďalší pracovný deň od 8,00 hod. do 15,00 hod. 
 
Podmienky prijatia do prvého ročníka denného štúdia boli prerokované v Pedagogickej rade 
školy a schválené riaditeľom školy dňa 25. 01. 2018 a Rada školy ich dňa 07. 02. 2018 
zobrala na vedomie. 
 
 
 
 

     
                 Ing. Vladimír Sénaši          
                       riaditeľ školy  
 



 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 

 

Kritéria pre prijímanie

 
          

 
Prijímacie konanie sa bude konať v zmysle zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 

V šk. roku 2018/2019 otvárame 

 

2683  H 11 elektromechanik        

 silnoprúdová technika 

2683  H 12 elektromechanik  

 automatizačná technika

2683  H 15 elektromechanik  

 úžitková technika 
 

Prijímacie skúšky do učebných odborov 
 
Podmienky prijatia  
 
1. Do učebných odborov budú žiaci prijatí na základe poradovníka 

uvedených kritérií. 
2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač

2017/2018 nižšie stredné vzdelávanie na základnej škole, čo na začiatku školského roku 
2018/2019 preukáže predložením vys
strednej školy. 

3. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok), bude to škola 
považovať za nezáujem o štúdium a
neplatné (§68, ods.3 Školského zákona)
v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie.

4. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí pr
miesta v iných odboroch štúdia.

5. V prípade nedostatočného počtu prijatých 
vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakom iný odbor, prípadne inú školu.

 

Kritériá prijímacieho konania

1.   Priemer prospechu v I. polroku 9. ročníka ZŠ:
 1,0 – 1,5 – 50 bodov
 1,5 – 2,0 – 45 bodov
 2,0 – 2,5 – 40 bodov
 2,5 – 3,0 – 35 bodov
 3,0 – 3,5 – 30 bodov
 3,5 – 4,0 – 25 bodov

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 
Bratislava 

 

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročník

        učebných odborov  
                 na školský rok 2018/2019 

Prijímacie konanie sa bude konať v zmysle zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

otvárame tieto učebné odbory so zameraním: 

       

 

 

automatizačná technika 

 

do učebných odborov sa nekonajú! 

Do učebných odborov budú žiaci prijatí na základe poradovníka zostaveného 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač úspešne ukončí v
nižšie stredné vzdelávanie na základnej škole, čo na začiatku školského roku 
preukáže predložením vysvedčenia z deviateho ročníka ZŠ a 

stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok), bude to škola 
štúdium a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je 

neplatné (§68, ods.3 Školského zákona). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači 
poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie. 

Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých žiakov,  budú ponúknuté voľné 
miesta v iných odboroch štúdia. 
V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola 
vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakom iný odbor, prípadne inú školu.

Kritériá prijímacieho konania pre učebné odbory : 

1.   Priemer prospechu v I. polroku 9. ročníka ZŠ: 
50 bodov 
45 bodov 
40 bodov 
35 bodov 
30 bodov 
25 bodov 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 

žiakov do 1. ročníka  

Prijímacie konanie sa bude konať v zmysle zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 

zostaveného z nižšie 

úspešne ukončí v šk. roku 
nižšie stredné vzdelávanie na základnej škole, čo na začiatku školského roku 

a  nie je žiakom inej 

stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok), bude to škola 
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je 

. Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači 

budú ponúknuté voľné 

žiakov do jednotlivých odborov si škola 
vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakom iný odbor, prípadne inú školu. 



 
 

2.   MONITOR 9 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ 
 slovenský jazyk a literatúra za každé 1% - 1 bod 
 matematika  za každé 1% - 1 bod 
 
 

Záverečné ustanovenia 

Poradovník  prijatých  žiakov na  základe kritérií prijímacieho konania bude zverejnený 
na webovej stránke školy http://www.sose.edupage.org. 
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 14. mája 2018 v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod. 
Náhradný termín zápisu je každý ďalší pracovný deň od 8,00 hod. do 15,00 hod. 
 
 
Podmienky prijatia do prvého ročníka denného štúdia boli prerokované v Pedagogickej rade 
školy a schválené riaditeľom školy dňa 25. 01. 2018 a Rada školy ich dňa 07. 02. 2018 
zobrala na vedomie. 
 
 
  
 
 
 
     Ing. Vladimír Sénaši  
          riaditeľ školy  
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