
Trnavský samosprávny kraj

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec

Kritéria 
prijatia na štúdium v SOŠT Hlohovec pre školský rok 2018/2019

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Prijímanie žiakov na štúdium v SOŠT Hlohovec pre školský rok 2018/2019 sa bude konať
v zmysle  zákona č.  245/2008 Z.  z.  o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene
a doplnení  niektorých  zákonov.  V zmysle  §  65  uvedeného  zákona  po  prerokovaní
v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje
riaditeľka školy pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 tieto kritériá. 

2. Pre školský rok 2018/2019 môžu byť prijatí na štúdium v SOŠT Hlohovec absolventi 9.
ročníka základnej  školy na dennú formu štúdia  pre tieto študijné a učebné odbory:

Študijné odbory – 4 roky, maturitné vysvedčenie, výučný list
Číslo

odboru Názov odboru
Počet

prijímaných
žiakov

Počet tried

2413 K mechanik strojov a zariadení 15 1
2697 K mechanik elektrotechnik 15

Učebné odbory – 3 roky, výučný list
Číslo

odboru Názov odboru
Počet

prijímaných
žiakov

Počet tried

2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia 10
22487 H 01 autoopravár mechanik 20

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika 12
3355 H stolár 10

Spolu študijné a učebné odbory 82 3

3. Podmienkou prijatia na štúdium je zdravotná spôsobilosť pre daný študijný/učebný odbor 
potvrdená lekárom.

4. Termín prijímania prihlášok na štúdium: do 20. apríla 2018.

5. Na prihláške na štúdium musí byť uvedený termín prijímacej skúšky (študijné odbory),
resp. prijímacích pohovorov (učebné odbory).



II. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE

a) Prijímanie žiakov do 4-ročných študijných odborov

1. Kritériá pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky
Podľa zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa § 65 odst. 3 zákona 245/2008 Z.
z.  všetci  uchádzači  do študijných odborov musia robiť prijímacie skúšky, okrem tých,
ktorí  v celoslovenskom  testovaní  žiakov  deviateho  ročníka  ZŠ  dosiahli  v každom
predmete samostatne úspešnosť 90 %.

2. Kritériá pre prijatie uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky
2.1 Forma prijímacej skúšky

Uchádzači absolvujú písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.  
Čistý čas na vypracovanie každej písomnej skúšky je 60 minút.
Uchádzač o štúdium absolvuje prijímacie skúšky v jednom z dvoch termínov:

1. termín - pondelok 14. mája 2018 od 8,00 h,
2. termín - štvrtok 17. mája 2018 od 8,00 h.

V prípade, ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých učebných a študijných odborov
nenaplnia v 1. kole, bude škola organizovať aj 2. kolo prijímacieho konania 19. 6. 2018.

2.2 Kritéria na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 
Úspešne vykonaná prijímacia skúška z oboch profilových predmetov je pri dosiahnutí 
20 % bodov z celkového počtu bodov podľa kritérií

2.3 Bodové hodnotenie  
2.3.1 Výsledky prijímacích skúšok z oboch profilových predmetov

slovenský jazyk a literatúra max. 100%;1% = 1 bod max. 100 bodov
matematika max. 100%; 1% = 1 bod max. 100 bodov

2.3.2 Celkový priemerný prospech na ZŠ za 6., 7., 8. ročník – ročníkové vysvedčenie a 9.
ročník – polročné vysvedčenie (zaokrúhlene na 2 desatinné miesta - do priemeru sa
neráta správanie a výchovy.
Priemerný prospech sa vynásobí číslom 100, táto hodnota sa odráta od čísla 500 

max. 400 bodov
2.3.3 Výsledky celoplošného testovania žiakov deviatych ročníkov ZŠ v roku 2018 alebo

jeho náhrady v termínoch stanovených MŠ SR
- slovenský jazyk a literatúra 100%  (1% = 1 bod) max. 100 bodov
- matematika 100% (1% = 1 bod) max. 100 bodov

2.3.4 Účasť na súťažiach v predmetových olympiádach s umiestnením do 3. miesta
- s celoslovenskou pôsobnosťou ako reprezentant SR 30 bodov
- s krajskou pôsobnosťou 20 bodov
- s okresnou pôsobnosťou 10 bodov
Úspešnosť  musí  žiak  preukázať  originálom  diplomu  organizátora  súťaže  najneskôr
v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Potvrdenia od ZŠ sa nebudú brať do



úvahy. Do bodového hodnotenia  sa započítava iba jedno  najvyššie ocenenie v jednej
súťaži.

2.3.5 Pri zníženej známke zo správania sa odrátajú body za:
uspokojivé (2) mínus 10 bodov
menej uspokojivé (3) mínus 20 bodov
neuspokojivé (4) mínus 30 bodov

2.4 Výsledky prijímacích  pohovorov
2.4.1 Sčítaním bodov za jednotlivé kritéria prijímacia komisia vyhotoví poradie uchádzačov

do  jednotlivých  študijných  odborov  podľa  klesajúceho  počtu  bodov.  Prijatí  budú
uchádzači do stanoveného počtu prijímaných uchádzačov.

2.4.2 V prípade rovnakého počtu bodov bude uprednostnený uchádzač:
- bez zníženej známky zo správania, resp. lepšie hodnotenie správania,
- so ZPS za podmienky, že spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre zvolený odbor,
- pri opätovnej rovnosti počtu bodov bude uprednostnený žiak s lepšími výsledkami v

MONITOR-e  z matematiky  a následne  v  MONITOR-e  zo  slovenského  jazyka  a 
literatúry.

2.4.3 V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom,
bude na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok 
miesta.  Výber  takéhoto  uchádzača  sa  uskutoční  na  základe  zoradenia  podľa  počtu
dosiahnutých bodov.

b) Prijímanie  žiakov do 3-ročných učebných odborov
Do trojročných učebných odborov budú prijatí  všetci  prihlásení  uchádzači  bez prijímacej
skúšky do stanoveného celkového počtu prijatých uchádzačov.
V prípade, že v niektorom učebnom odbore bude záujem žiakov prevyšovať plánovaný počet
žiakov, bude škola postupovať podľa bodov 2.3 a 2.4 okrem bodu 2.3.1 výsledky prijímacích
skúšok článku II. Kritériá hodnotenia.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

2.  V  prípade  nedostatočného  počtu  prijatých  žiakov  do  jednotlivých  odborov  si  škola
vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor.

3. Uchádzači do študijných odborov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia
zaslať s prihláškou žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie
CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní v danom študijnom odbore strednej školy.
Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.
Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný
žiak sa posudzuje, ako ostatní žiaci.



4. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční  v SOŠ technickej  Hlohovec podľa oznámenia na
rozhodnutí o prijatí .

5.  prípade neprijatého uchádzača má možnosť jeho zákonný zástupca podať odvolanie do 5 dní
odo dňa jeho doručenia riaditeľke SOŠT, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec.

6. Všetci prijatí žiaci musia mať pri nástupe do 1. ročníka úspešne ukončený 9. ročník ZŠ.  

V Hlohovci 15. 3. 2018

Ing. Oľga Kropelová
    riaditeľka SOŠT
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