
Stredná odborná škola technická , Kozmálovská cesta č. 9, 935 28 Tlmače 

Kód školy: 64 81 01 

Ičo: 17050308 

Kritéria prijímania žiakov základných škôl na SOŠT Tlmače pre školský 
rok 2012/2013 

Plán výkonov stanovený zriaďovateľom určuje našej škole pre denné štúdium 
nasledovné počty tried a žiakov. 
 

Kód odboru Názov a zameranie odboru 
Počet 

tried žiakov 

2413 4  mechanik strojov a zariadení 0,77 20 

2426 4 
programátor obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení 

0,80 24 

2697 4 mechanik elektrotechnik 0,33 10 

6405  4  pracovník marketingu 0,20 6 

2411 4 mechanik  nastavovač 0 0 

2433 2  obrábač kovov 0,50 10 

2464 2  strojný mechanik 0,50 20 
 
 
Kritéria pre prijatie  
 
Prijímacie skúšky sa konajú 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 
a vyhláškou MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách. 

Uchádzačov na  štúdium prijímame bez prijímacích skúšok. 

Hodnotenie je anonymné. Výsledné poradie sa určí na základe súčtu bodov podľa 
nasledovných kritérií:  

Za priemerný prospech z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, 
matematika a fyzika na konci 6. až 8.ročníka a za 1.polrok 9.ročníka základnej školy bude 
prevedený na body nasledovne: 

1,00 až 1,25 50 bodov 
1,26 až 1,50 45 bodov 
1,51 až 1,75 40 bodov 
1,76 až 2,00 35 bodov 
2,01 až 2,25 30 bodov 
2,26 až 2,50 25 bodov 
2,51 až 2,75 20 bodov 
2,76 až 3,00 15 bodov 
3,01 až 3,25 10 bodov 
3,26 až 3,50 5 bodov 
3,51 a viac 0 bodov 



Poznámka: 

Pre odbor Pracovník marketingu sa za profilové predmety berie slovenský jazyk 
a literatúra a matematika. /Fyzika sa nepočíta do priemerného prospechu/ 

 

1.       Výsledky, úspešnosť v testovaní MONITOR 9 

Úspešnosť ( % ) v teste zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky bude prevedená 
podľa ďalej uvedenej tabuľky na body. 

slovenský jazyk a literatúra
úspešnosť v % 

  
matematika 
úspešnosť v % 

91 až 100 25 bodov   91 až 100 25 bodov 
81 až 90 22 bodov   81 až 90 22 bodov 
71 až 80 20 bodov   71 až 80 20 bodov 
61 až 70 18 bodov   61 až 70 18 bodov 
51 až 60 16 bodov   51 až 60 16 bodov 
41 až 50 12 bodov   41 až 50 12 bodov 
31 až 40 8 bodov   31 až 40 8 bodov 
21 až 30 4 bodov   21 až 30 4 bodov 
0 až 20 0 bodov   0 až 20 0 bodov 

 

Na základe súčtu bodov budú uchádzači zoradení v každom študijnom a učebnom 
odbore. Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom žiakov, ktorých je možné do 
1. ročníka príslušného odboru prijať budú prijatí. 

V prípade rovnosti bodov bude rozhodujúca klasifikácia zo správania za 6. až 9.ročník. 

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

Podmienkou pre prijatie je: 

1.       Úspešné ukončenie 9.ročníka základnej školy. 

2.       Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre 
príslušný študijný a učebný odbor, v prípade ZŤP potvrdenie od dorastového 
lekára.( v prihláške na štúdium na strednej škole) 

Ak sa do niektorého študijného resp. učebného odboru neprihlási plánovaný počet 
žiakov, nebude študijný resp. učebný odbor otvorený. Prihláseným uchádzačom bude 
ponúknutý iný študijný resp. učebný odbor z  ponuky pre školský rok 2011/2012 
s podmienkou plnenia určených kritérií t.j. zaradenie sa do poradia daného počtom bodov za 
výsledky – priemerný prospech a MONITOR 9.  

V prípade integrovaných žiakov bude na základe špeciálno-pedagogickej a zdravotnej 
dokumentácie po konzultácii so špeciálnym pedagógom zohľadnené jeho postihnutie pre 
požadovaný odbor. 



Ak sa naplní plán výkonov v 1. kole (májový termín), 2. kolo (júnový termín) sa nekoná. 

Kritéria sú platné aj pre 2. kolo. 

Riaditeľka SŠ rozhodne o prijatí – neprijatí žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií po 
zverejnení výsledkov prijímacieho konania vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy 
a pozve zákonného zástupcu uchádzača na zápis. 

Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov vydá 
riaditeľ školy rozhodnutie o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta. Ak sa uchádzač 
nezapíše na štúdium do stanoveného termínu, riaditeľka školy postupuje podľa 
zákona o správnom konaní o zrušení rozhodnutia o prijatí, a škola ponúkne voľné 
miesto ďalšiemu uchádzačovi. 

Škola doručí uchádzačovi písomné rozhodnutie o jeho prijatí bez prijímacích skúšok do 
termínu 30. 04. 2012. 

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené po spracovaní údajov na vývesnej tabuli vo 
vestibule školy a na internetovej adrese školy: www. sostlmace.sk 

 

Zápis žiakov prijatých do prvého ročníka bez prijímacích skúšok sa uskutoční 
v dňoch 3. a 4. 05. od 8. oo hod do 17. oo hod v SOŠt, poslucháreň číslo 311 - 3. 
poschodie.  

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 
dňa 21. 3. 2012 a Rady školy dňa 20. 03. 2012. 

 

 

 Tlmačoch dňa  22.3. 2012 

 

 

Ing. Jana Mrázová 

riaditeľka SOŠt Tlmače 


