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Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 

 

Kritériá prijatia 

 

Článok I 

                  Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 sa uskutočňuje v súlade so zákonom                 

č. 245/2008 Z. z. §64 odst.1, §65 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 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 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, zákonom č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva 

školstva vedy, výskumu a športu SR č.65/2015 Z. z o stredných školách v znení neskorších 

predpisov, vyhláškou SR Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č.251/2018 Z. z. 

o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom 

vzdelávania v znení účinnom k 1.10.2019, so súhlasom zriaďovateľa a po prerokovaní so 

zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania, pedagogickou radou a Radou školy pri 

SOŠ techniky a sluţieb, Pod amfiteátrom 7, Levice. 

                  Vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu, podmienky a kritériá 

prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 sa môžu zmeniť rozhodnutiami 

ministra školstva. 

 

     Článok II 

Pre školský rok 2021/2022 sa budú ţiaci prijímať do nasledovných odborov : 

 

a) trojročné učebné odbory (výučný list) 

 

2488H  mechanik špecialista automobilovej výroby   18 ţiakov 

                       (duálne vzdelávanie) 

2683H11 elektromechanik – silnoprúdová technika   06 ţiakov 

                        (školské vzdelávanie) 
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b) štvorročné študijné odbory (maturitné vysvedčenie a výučný list) 

 

3778K  technik informačných a telekomunikačných technológií     20 ţiakov 

3759K  komerčný pracovník v doprave    12 ţiakov 

6405K  pracovník marketingu      11 ţiakov 

 

Článok III 

Do 3-ročných učebných odborov 

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby (DV) 

2683 H11 elektromechanik – silnoprúdová technika     (ŠV) 

                       budú žiaci prijatí bez prijímacích skúšok. 

                       ŠV – školské vzdelávanie 

                       DV – duálne vzdelávania 

Výsledné poradie prijatých ţiakov sa určí na základe súčtu bodov takto: 

1. Priemer prospechu z 1. polroka 9. ročníka ZŠ (okrem výchovných predmetov), 

za ktorý sa prisudzujú body podľa bodového hodnotenia: 

priemer body priemer body priemer         body 

1,00-1,50          90 2,31-2,40           63 3,21-3,30 30 

1,51-1,60          87 2,41-2,50           60 3,31-3,40 25 

1,61-1,70          84 2,51-2,60           57 3,41-3,50 20 

1,71-1,80          81 2,61-2,70           54 3,51-3,60 15 

1,81-1,90          78 2,71-2,80           51 3,61-3,70 10 

1,91-2,00          75 2,81-2,90           48 3,71-3,80 6 

2,01-2,10          72 2,91-3,00           45 3,81-3,90 4 

2,11-2,20          69 3,01-3,10           40 3,91-4,00 2 

2,21-2,30          66 3,11-3,20           35 4,01 a viac 0 
 

2. Bodovanie olympiád a súťaţí (od 6. ročníka ZŠ vrátane) : 

Umiestnenie Počet bodov 

okres kraj SR okres kraj SR 

1. 1. 1. 5 10 15 

2. 2. 2. 4 8 12 

3. 3. 3. 3 6 9 

úspešný 

riešiteľ 
úspešný 

riešiteľ 
úspešný 

riešiteľ 
1 2 3 
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3. Ţiak, ktorý bol v prvom polroku 9. ročníka  školského roka 2020/2021 (okrem 

výchovných predmetov) hodnotený z povinných predmetov slovne podľa 

rozhodnutia ZŠ, nebude znevýhodnený voči uchádzačom hodnoteným 

známkou. 

4. Riaditeľka strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú 

spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania v zmysle usmernenia 

MŠVVŠ SR.  

5. Pri rovnosti bodov riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača 

ktorý: 

a) dosiahol vyšší počet bodov za priemer prospechu z matematiky, 

b) dosiahol vyšší počet bodov za priemer prospechu z jazyka slovenského 

a literatúry, 

c) dosiahol vyšší počet bodov z ďalšieho profilového predmetu, fyziky. 

 

6. Uchádzačom, ktorí budú študovať v duálnom vzdelávaní, zamestnávateľ vydá 

potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave ţiaka v systéme duálneho 

vzdelávania. Potvrdenie zamestnávateľa uchádzač pripojí k prihláške (§17 

zákona č. 61/2015 Z. z.). 

 

7. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí 

zamestnávateľovi s ktorým má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam 

prijatých a zapísaných ţiakov, ktorí priloţili k prihláške potvrdenie v rozsahu: 

meno, priezvisko, dátum narodenia. 

Podmienkou prijatia na štúdium v učebnom odbore je : 

a) úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (získal niţšie stredné vzdelávanie), čo zapísaní 

ţiaci preukáţu pri nástupe do školy v školskom roku 2021/2022 originálom resp. 

úradne overenou kópiou vysvedčenia za 2. polrok 9. ročníka, 

b) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, 

c) pre uchádzačov, ktorí budú študovať v duálnom vzdelávaní okrem vyššie 

uvedených podmienok je aj splnenie kritérií zamestnávateľa v nasledovných 

oblastiach:   

- technické zručnosti a logické myslenie, 

- osobný pohovor v zmluvnom podniku.  

 

Výsledné poradie prijatých ţiakov v duálnom vzdelávaní určí zamestnávateľ 

v spolupráci so školou. 

Pre úspešné prijatie uchádzača do duálneho vzdelávania je dosiahnutie čo 

najvyššieho počtu bodov v hodnotených oblastiach. 
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     Článok IV 

Do 4-ročných študijných odborov 

3759K  komerčný pracovník v doprave     

3778K  technik informačných a telekomunikačných technológií  

6405K  pracovník marketingu  

 

Všetci uchádzači absolvujú prijímacie skúšky z profilových predmetov, ktorými sú 

slovenský jazyk a literatúra, matematika. 

 

Forma skúšok : Písomná (test) v trvaní 45 minút pre oba predmety. 

   Individuálne začlenení ţiaci majú čas predĺţený o 50 %. 

Obsah  : 

          Slovenský jazyk a literatúra 

1. Doplňovacie cvičenie na viaceré gramatické javy: písanie malých a veľkých písmen,    

            písanie i/y, písanie koncovky ou/ov, predpona vy-.  

2. Druhy rýmov a ich schémy.  

3. Básnické prostriedky (metafora, personifikácia, prirovnanie...).  

4. Literárne druhy a ich znaky. 

5. Charakteristika literárnych ţánrov v rozsahu osnov ZŠ (rozprávka, bájka, román...).  

6. Kompozícia básnického, prozaického a dramatického textu (verš, strofa, odsek, 

kapitola, dialóg...).  

7. Čítanie s porozumením 

8. Lexikológia - vzťahy medzi slovami (synonymá, antonymá, homonymá).  

9. Slovné druhy, rozdelenie, vzory a gramatické kategórie.  

10. Určovanie vetných členov. 

11. Priraďovacie súvetie.  

12. Podraďovacie súvetia, vedľajšie vety.  

13. Slohové postupy.  

14. Jazykové štýly.  
 

Súčasťou testu je doplňovacie cvičenie, v ktorom môţu ţiaci získať 5 bodov. Nasleduje 25 

otázok, kaţdá má hodnotu jedného bodu. Ţiaci si vyberajú z troch moţností odpovedí. 

Maximálny počet bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry je 30. 

Otázky vychádzajú z teoretických vedomostí ţiakov, ktoré aplikujú na konkrétnom texte 

v súčinnosti s čitateľskou gramotnosťou. 

 

Uchádzač úspešne absolvoval test zo slovenského jazyka a literatúry, ak dosiahol 

minimálne 10 bodov z 30. 
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Matematika 

1. Reálne čísla 

2. Pomer 

3. Lineárne rovnice 

4. Percentá 

5. Premeny jednotiek 

6. Obsahy  rovinných útvarov 

7. Objem a povrch základných telies 

8. Výrazy, operácie s výrazmi 

V teste bude 20 príkladov, ţiaci si vyberajú z troch moţných odpovedí.  Kaţdá správna 

odpoveď má hodnotu jedného bodu. Maximálny počet bodov z testu z matematiky je 20. 

Uchádzač úspešne absolvoval test z matematiky, ak dosiahol minimálne 6 bodov z 20.  

 

Článok V 

Hodnotenie je anonymné a výsledné poradie sa určí na základe súčtu bodov takto: 

1. Priemer prospechu z 1. polroka 9. ročníka ZŠ z povinných vyučovacích 

predmetov(okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním). 

 

Priemer Počet bodov 

1 - 1, 50 15 

1, 51 – 2, 00 10 

2, 01 – 2, 50 5 

2, 51 –a viac 0 

 

2. Ţiak hodnotený slovne z 1. polroka 9. ročníka podľa rozhodnutia ZŠ, nebude 

znevýhodnený voči ţiakom hodnoteným známkou. 

3. Výsledky dosiahnuté na prijímacích skúškach z jazyka slovenského a literatúry,  

maximálny počet bodov 30. 

4. Výsledky dosiahnuté na prijímacích skúškach z matematiky, maximálny počet bodov 

20.  

5. Bodovanie olympiád a súťaţí ( od 6. ročníka ZŠ vrátane ) : 
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Umiestnenie Počet bodov 

okres kraj SR okres kraj SR 

1. 1. 1. 5 10 15 

2. 2. 2. 4 8 12 

3. 3. 3. 3 6 9 

úspešný riešiteľ úspešný riešiteľ úspešný riešiteľ 1 2 3 

 

6. Riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú  

schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

 

7. Pri rovnosti bodov riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača 

7.1  do študijného odboru 6405 K pracovník marketingu a 3759 K  komerčný 

pracovník v doprave ktorý: 

a) dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške zo slovenského jazyka, 

b) dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške z matematiky, 

c) dosiahol vyšší počet bodov z 1. cudzieho jazyka v 1. polroku 9. ročníka ZŠ 

 

7.2   do študijného odboru 3778 K technik informačných a telekomunikačných 

technológií ktorý: 

a) dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške z matematiky, 

b) dosiahol vyšší počet bodov na prijímacej skúške zo slovenského jazyka, 

c) dosiahol vyšší počet bodov z 1. cudzieho jazyka v 1. polroku 9. ročníka ZŠ 

 

8. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač: 

-  nie je žiakom inej strednej školy 

-  získal nižšie stredné vzdelanie (úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ) 

-  splnil podmienky prijímacieho konania. 

Článok VI 

1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne: 

 

03. mája 2021 (pondelok) 

10. mája 2021 (pondelok) 

 

2. Riaditeľka školy pozve uchádzačov pre prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred 

termínom konania prijímacích skúšok. 

3. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr v utorok 11. mája 

2021(utorok) o 09:00 na úradnej tabuli školy a na web. stránke školy 
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www.sosts-levice.sk/prijímacie konanie. Poradie uchádzačov bude zverejnené podľa 

prideleného kódu a získaného celkového počtu bodov vrátane informácie o prijatí – 

neprijatí. 

4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobné údaje ţiaka             

(meno, priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený kaţdému uchádzačovi 

o štúdium. 

5. Riaditeľka strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium  

v učebnom odbore v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme 

duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov v danom odbore. 

6. Riaditeľka školy rozhodne o prijatí - neprijatí ţiaka na štúdium podľa uvedených 

kritérií. Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania vydá rozhodnutie v zmysle 

platnej legislatívy. 

7. Uchádzačom umiestneným v poradí nad plánovaným počtom prijímaných ţiakov vydá 

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

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

doručenia rozhodnutia.   

8. Uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium, škola spolu s rozhodnutím o prijatí oznámi 

aj termín, miesto a spôsob zápisu na strednú školu. 

9. 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. 

10. Ak sa naplní plán výkonov v 1. termíne (májový termín), ďalší termín 22.06.2021 

(júnový termín) sa nekoná.  

11.  Kritéria prijatia sú platné aj pre prijímacie konanie v ďalšom termíne. Oznámenie  

o konaní  prijímacieho  konania v ďalšom (júnovom) termíne  bude  zverejnené 

najneskôr do 6. júna 2021 na úradnej tabuli školy a na web. stránke školy www.sosts-

levice.sk/prijímacie konanie, ďalší termín. 

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 boli prerokované:  

- so zamestnávateľmi v duálnom vzdelávaní (ZF Slovakia a.s., TGA s.r.o., Auto 

RÁCZ s.r.o., Radoslav Illés – AUOTOLINE Levice, Autocentrum CYDA, D&D 

Richard Dučaj, Autodielňa Melicher, Pneuservis Ivan Genský), 

- na zasadnutí pedagogickej rady dňa 22.02.2021,  

- v Rade školy pri SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice dňa 23.02.2021. 

 

Levice, 15. 02. 2021                                     Ing. Eva Sleziaková v.r. 

                        riaditeľka školy 


