
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ,   Sládkovičova 2723/120,  069 27  SNINA 

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  

do 1. ročníka pre šk. rok 2017/2018 

 

V zmysle  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-

ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 55/2016 zo dňa 25.10.2016, riaditeľ SOŠ  určuje  tieto 

podmienky prijímacieho konania: 

      

I. Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka: 

    a) š t u d i j n é   o d b o r y :   (dĺžka štúdia 4 roky)  1 trieda 

         6317 M  obchodná akadémia     10 žiakov  

     b) u č e b n é   o d b o r y :   (dĺžka štúdia 3 roky) 2 triedy 

2423 H  nástrojár       8 žiakov 

2433 H  obrábač kovov     8 žiakov          

2487 H 01  autoopravár – mechanik    15 žiakov 

2964 H   cukrár      8 žiakov 

         6456 H   kaderník      8 žiakov 

         6445 H   kuchár      15 žiakov  

              

 

II. Termíny konania prijímacích skúšok - 1. kolo: 

    1. termín  - 9. máj 2017 (utorok)  

    2. termín  - 11. máj 2017 (štvrtok) 

 

        O tom, či sa na škole vykoná ďalšia prijímacia skúška na nenaplnený počet miest, rozhodne  

    riaditeľ školy do 6. júna 2017. 

        Druhé kolo prijímacích pohovorov bude 20. júna 2017 (utorok). 

 

III. Kritériá prijatia na štúdium platné pre študijné a učebné odbory 

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY 

 

o Prijatý bez prijímacej skúšky bude uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov  

9. ročníka základnej školy (Testovanie 9-2017) dosiahol v každom predmete samostatne  

úspešnosť najmenej 90 % (v zmysle § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.). 

 

o Uchádzač, ktorý nespĺňa hore uvedené kritérium, bude zaradený do výsledkovej listiny  

prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za: 

– výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika)- 

maximálne 50 bodov,  

– prospech v základnej škole podľa Tabuľky 1 – maximálne 100 bodov, 

– celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy zo slovenského jazyka a litera-

túry a matematiky 2017 (Testovanie 9-2017) podľa Tabuľky 2 maximálne 50 bodov, 

– za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach súvisiacich so zvoleným študijným odborom 

(M, SJL, CJ)  - maximálne 10 bodov. 
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Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak v prijímacom konaní pre študijné odbory je 

210 bodov.  

 

o Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - obsahujú úlohy, ktoré sú 

bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Uchádzač môže v súčte získať za každý predmet maximálne 

25 bodov, spolu za prijímacie skúšky 50 bodov.  

 

o Z každého predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, matematika) musí uchádzač 

dosiahnuť minimálne 25% bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne! Uchádzači, ktorí 

prijímaciu skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na 

štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov. 

 

 

UČEBNÉ ODBORY 

 

o Riaditeľ SOŠ prijme do všetkých učebných odborov uchádzačov bez prijímacích skúšok na zá-

klade poradia zostaveného z celkového prospechového priemeru známok v 6. až 9. ročníku ZŠ 

a výsledkov celoslovenského testovania žiakov TESTOVANIE 9 - 2017. Za prospechový priemer 

každý žiak(-čka) môže získať body podľa Tabuľky 1 (max. 100 bodov) a za výsledky 

TESTOVANIA 9 - 2017 podľa Tabuľky 2 (max. 25 bodov za každý predmet). Za umiestnenie žia-

ka v predmetových olympiádach súvisiacich so zvoleným učebným odborom (M, SJL, CJ) - maxi-

málne 10 bodov. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak v prijímacom  konaní pre učebné  odbory je 

160 bodov.  

 

o Kritériám vyhovejú žiaci, ktorí sú umiestnení vo výsledkovej listine do poradového čísla zhodného 

s určeným počtom prijímaných žiakov v jednotlivých učebných odboroch. 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

1. V prípade rovnosti bodov budú mať prednosť uchádzači: 

- podľa § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z.z.  prijme riaditeľ SOŠ prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú  

  pracovnú schopnosť, 

- ktorí sa zúčastnili predmetových olympiád súvisiacich so zvoleným študijným odborom (M, SJL, CJ)  

  a získajú body naviac – maximálne 10 bodov: 

    - riešiteľ okresného kola  1 bod 

    - umiestnenie v okresnom kole 2 body 

    - riešiteľ vyššieho kola  3 body 

    - umiestnenie vo vyššom kole  5 bodov  

 

 

Tabuľka 1   Tabuľka 2  
       

Priemer známok  TESTOVANIE 9 – 2013 

od Do Body  Od do  body 

1,00 1,20 100  100 % 89,50 % 25 

1,21 1,40 95  89,49 % 79,50 % 23 

1,41 1,60 90  79,49 % 69,50 % 21 
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1,61 1,80 85  69,49 % 59,50 % 19 

1,81 2,00 80  59,49 % 49,50 % 17 

2,01 2,20 75  49,49 % 39,50 % 15 

2,21 2,40 70  39,49 % 29,50 % 13 

2,41 2,60 65  29,49 % 19,50 % 11 

2,61 2,80 60  19,49 % 9,50 % 9 

2,81 3,00 55  9,49 % 0,00 % 0 

3,01 3,20 50     

3,21 3,40 40     

3,41 3,60 30     

3,61 3,80 20     

3,81 4,00 10     

4,01 4,20 5     

4,21 4,40 0     

 

2. V každom ročníku za zníženú známku zo správania na stupeň 2 – odpočítava sa 5 bodov, za zníženú 

známku zo správania na stupeň 3 – odpočítava sa 10 bodov a za zníženú známku zo správania na stu-

peň 4 – odpočítava sa 15 bodov . 

 

3. Študijné odbory: Žiak  a zákonný zástupca sa v čase konania prijímacích skúšok dostavia do školy.  

Učebné odbory: Žiak a zákonný zástupca sa dostavia do školy za účelom obdržania ústnych 

a písomných pokynov, potrebných pre materiálne vybavenie žiaka v jednotlivých učebných odboroch. 

 

4. Riaditeľ SOŠ rozhodne o prijatí – neprijatí  žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií vyhodnotených 

prijímacou komisiou. Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania vydá rozhodnutie v zmysle plat-

nej legislatívy.  

 

5. Zákonný zástupca žiaka sa zúčastní zápisu prijatých uchádzačov, ktorým bude termín, miesto a spôsob 

zápisu doručený spolu s rozhodnutím o prijatí.  

 

 

IV. Navýšenie počtu prijatých žiakov:  

      Prijímacia komisia navýši počet prijatých žiakov do jednotlivých študijných a učebných odborov ( ak 

záujem prevyšuje  plán výkonov v danom odbore) v prípade, že niektoré učebné alebo študijné odbory 

nebudú naplnené. Stredná odborná škola Snina zachová celkový počet tried podľa plánu výkonov školy 

(3 triedy) schváleného zriaďovateľom.  

 

     Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 boli schválené radou školy 

dňa  07. 03. 2017 a pedagogickou radou dňa 27. 02. 2017. 

 

 

V Snine 7. 03. 2017       Ing. Štefan   I v a n 

                                                                                                         Riaditeľ SOŠ 


