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Informácie o prijímacom konaní do učebných odborov 

denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch                            

pre školský rok 2014/2015 

 

1. Počty žiakov a tried, ktoré možno prijať do prvého ročníka učebných odborov 

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 riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy,  po vyjadrení Rady školy pri Strednej odbornej škole, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

a so súhlasom zriaďovateľa rozhodla, že v školskom roku 2014/2015 bude na škole  otvorená 

celkom  1 trieda učebných odborov. 

Do jednotlivých učebných odborov prvého ročníka SOŠ technickej v Tlmačoch možno v školskom 

roku 2014/2015 prijať nasledovné počty žiakov: 

Kód Názov učebného odboru Počet žiakov 

2433 H obrábač kovov 10 

2464 H strojný mechanik 20 

 Spolu: 30 

 

2. Podmienky prijatia žiakov  

� Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 

� Vyhovujúci zdravotný stav - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce 

charakteristické pre príslušný učebný odbor. 

 

3. Kritériá prijímania žiakov do učebných odborov 

� Uchádzači do učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

� Poradie prijatých uchádzačov bude určené celkovým počtom dosiahnutých bodov. Každý 

žiak získava bodové ohodnotenie, ktoré sa skladá zo súčtu bodov podľa nasledovných 

kritérií:  
 

Kritérium Maximálny počet bodov 

dosahovaný študijný priemer na ZŠ 30 bodov 

výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach 20 bodov 

výsledky Monitoru 9 z matematiky 20 bodov 

výsledky Monitoru 9 zo slovenského jazyka a literatúry 20 bodov 

SPOLU 90 bodov 

 
� Dosahovaný študijný priemer bude vypočítaný zo známok z povinných predmetov na 

vysvedčení v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy. Do úvahy sa 
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berú  známky  z  týchto predmetov: vyučovací jazyk (a slovenský jazyk u žiakov 
s maďarským vyučovacím jazykom), cudzí jazyk (ak sa žiak učí 2 cudzie jazyky, potom sa 
započítava jazyk s lepším prospechom), dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika 
a chémia. Priemerný prospech bude prevedený na body nasledovne: 
 

Dosahovaný študijný priemer na ZŠ Počet bodov 

1,00 až 1,25 30  bodov 

1,26 až 1,50 27  bodov 

1,51 až 1,75 24  bodov 

1,76 až 2,00 21  bodov 

2,01 až 2.25 18  bodov 

2,26 až 2,50 15 bodov 

2,51 až 2,75 12 bodov 

2,76 až 3,00 9  bodov 

3,01 až 3,25 6  bodov 

3,26 až 3,50 3  body 

3,51 a viac 0  bodov 

 

� Za výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach a olympiádach môže žiak získať 
nasledovné bodové ohodnotenie: 
 

Typ súťaže Umiestnenie Počet bodov 

Okresná predmetová olympiáda 1. až 3. miesto 5 bodov 

Iný typ okresnej súťaže 1. až 3. miesto 5 bodov 

Krajská predmetová olympiáda 1. až 5. miesto 10 bodov 

 
� Úspešnosť (v %) v testoch z celoslovenského testovania žiakov Monitor 9 z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra a matematika bude prevedená podľa uvedených tabuliek na 
body nasledovne: 
 

Úspešnosť v % v teste zo 
slovenského jazyka a literatúry 

Počet bodov 

90 až 100 20  bodov 

80 až 89 18  bodov 

70 až 79 16  bodov 

60 až 69 14  bodov 

50 až 59 12  bodov 

40 až 49 9 bodov 

30 až 39 6 bodov 

20 až 29 3  body 

0 až 19 0  bodov 

Úspešnosť v % v teste 
z matematiky 

Počet bodov 

90 až 100 20  bodov 

80 až 89 18  bodov 

70 až 79 16  bodov 

60 až 69 14  bodov 

50 až 59 12  bodov 

40 až 49 9 bodov 

30 až 39 6 bodov 

20 až 29 3  body 

0 až 19 0  bodov 
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� Na základe súčtu bodov predchádzajúcich kritérií budú uchádzači zoradení v každom 
učebnom odbore.  

� Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom žiakov, ktorých je možné do 1. 
ročníka príslušného odboru prijať, budú prijatí.  

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

� Ak sa do niektorého učebného odboru neprihlási plánovaný počet žiakov, nebude učebný 
odbor otvorený. Prihláseným uchádzačom bude ponúknutý iný učebný odbor z ponuky 
pre školský rok 2014/2015. 

 

4. Ďalšie informácie o prijímacom konaní 

� Riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch rozhodne o prijatí - neprijatí žiaka na štúdium podľa 

uvedených kritérií. Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania vydá rozhodnutie v 

zmysle platnej legislatívy. 

� Škola odošle uchádzačovi písomné rozhodnutie o jeho prijatí a zároveň oznámi 

zákonnému zástupcovi žiaka termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. 

� Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných žiakov vydá 

riaditeľka školy rozhodnutie o neprijatí žiaka pre nedostatok miesta. Proti tomuto 

rozhodnutiu sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať do piatich dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. 

� 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. 

� 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. 

� Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej 

rady dňa 11. marca 2014 a Rady školy dňa 17. marca 2014. 

 
 
 
V Tlmačoch dňa 17. 03. 2014 
 
 
 

                                                                                                                    Ing. Jana Mrázová 
riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch 

 

 


