
Stredná odborná škola polytechnická , Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce 

 

 

Kritériá 

pre prijatie uchádzačov na štúdium - učebné odbory 

pre šk. rok 2021/2022 

 
 

Učebný odbor:  2487 H 01 Autoopravár - mechanik 

   3661 H  Murár 

 Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých  Moravciach v zmysle 
školského zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. stanovuje nasledovné kritériá pre prijímanie žiakov 
9.roč. ZŠ do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre všetky učebné odbory:  
 

Uchádzači o štúdium v SOŠ polytechnickej v Zlatých  Moravciach podávajú prihlášku 

na štúdium prostredníctvom riaditeľa ZŠ v termíne  do 16. apríla 2021. 

- uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo 

na strednú odbornú školu polytechnickú v Zlatých Moravciach, (k prihláške pripojí svoje 

vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie). 

Prijímacie konanie do učebných odborov prebehne bez prijímacích skúšok. Podmienkou 

prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka.  

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe dosiahnutého počtu bodov. 

 

1. Prideľovanie bodov:  

 
a) body za študijné výsledky zo ZŠ sa získajú nasledovne: 

 priemer známok   

 
Priemer od Priemer do Body za 9.roč. (1/2 r.) Body za 8.roč. 

1.00 1.10 30 30 

1.11 1.20 28 28 

1.21 1.30 26 26 

1.31 1.40 25 25 

1.41 1.50 24 24 

1.51 1.60 23 23 

1.61 1.70 22 22 

1.71 1.80 21 21 

1.81 1.90 20 20 

1.91 2.00 19 19 

2.01 2.10 18 18 

2,11 2,20 17 17 

2,21 2,30 16 16 

2,31 2,40 15 15 

2,41 2,50 14 14 

2.51 2.60 13 13 

2,61 2,70 12 12 

2.71 2.80 11 11 

2,81 2,90 10 10 



2.91 3.00 9 9 

3.01 3.10 7 7 

3,11 3,20 8 8 

3,21 3,30 7 7 

3,31 3,40 6 6 

3.41 3.50 5 5 

3.51 3.60 4 4 

3.61 3.70 3 3 

3.71 3.80 2 2 

3,81 3,90 1 1 

3.91 4.99   0 0 

 

b)  body za olympiády: 

 
Umiestnenie  Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

1. miesto 5 7 10 

2. miesto 4 6 9 

3. miesto 3 5 8 

Úspešný riešiteľ 1 3 5 

  

c)   riaditeľ SŠ zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet 

v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z 

daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou a 

tieto podmienky zverejnila.  

d)   pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom zo ZŠ 

e)    pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača a rovnakým prospechom zo ZŠ, bude 

uprednostnený uchádzač, ktorý preukáže úspechy v súťažiach a olympiádach (MO, FO a iné) 

f)   pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača bude uprednostnený uchádzač, ktorý mal 

na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku z matematiky 

g)   pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku zo slovenského jazyka 

 

 

Kritériá prijímacích skúšok boli prerokované na pedagogickej rade dňa 27. 01. 2021.  
 

 

V Zlatých Moravciach dňa: 28. 01. 2021                                        Ing. Ján Solčiansky v. r. 

             riaditeľ školy 

 

 

Poznámka: 

Prosíme rodičov a zákonných zástupcov aby na prihláške uvádzali kontakt (telefón a mail) 

z dôvodu zjednodušenia komunikácie počas prijímacieho konania.. 

 

 

 

 

 

 

 



Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce 

 

Kritériá 

pre prijatie uchádzačov na štúdium - študijné odbory 

pre šk. rok 2021/2022 
 

3918 M Technické lýceum        

2675 M  Elektrotechnika – počítačové systémy 

2561 M  Informačné a sieťové technológie      

3765 M  Technika a prevádzka dopravy   

2697 K  Mechanik elektrotechnik  

3447 K  Grafik digitálnych médií    

4553 K  Podnikateľ pre rozvoj vidieka 

 

 Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých  Moravciach v zmysle 

školského zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. stanovuje nasledovné kritériá pre prijímanie žiakov 

9. ročníka ZŠ do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre všetky študijné odbory:  

 

Termín konania prijímacích skúšok:  

 

1.     termín prvého kola  3. mája,   (prípadne aj 4. mája) 2021 

2.     termín prvého kola  10. mája, (prípadne aj 11. mája) 2021 

 
Uchádzači o štúdium v SOŠ polytechnickej v Zlatých  Moravciach podávajú prihlášku 

na štúdium prostredníctvom riaditeľa ZŠ v termíne  do 16. apríla 2021. 

- uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo 

na strednú odbornú školu polytechnickú v Zlatých Moravciach, (k prihláške pripojí svoje 

vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie). 

Prijímacie konanie do študijných odborov bude prebiehať nasledovne: 

 

1. Prideľovanie bodov:  

 

a) body za študijné výsledky zo ZŠ sa získajú nasledovne: 

 
Priemer od Priemer do Body za 9.roč. (1/2 r.) Body za 8.roč. 

1.00 1.10 30 30 

1.11 1.20 28 28 

1.21 1.30 26 26 

1.31 1.40 24 24 

1.41 1.50 22 22 

1.51 1.60 20 20 

1.61 1.70 18 18 

1.71 1.80 16 16 

1.81 1.90 14 14 

1.91 2.00 12 12 

2.01 2.25 10 10 

2.26 2.50 8 8 



2,51 2,75 6 6 

2.76 3.00 4 4 

3.01 3.25 3 3 

3.26 3,50 2 2 

3,51 3,75 1 1 

3,76 4,99 0 0 

 

 b) body za olympiády: 
Umiestnenie  Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

1. miesto 5 7 10 

2. miesto 4 6 9 

3. miesto 3 5 8 

Úspešný riešiteľ 1 3 5 

 

c)   riaditeľ SŠ zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet 

v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z 

daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou a 

tieto podmienky zverejnila.  

 

d) písomná časť prijímacej skúšky sa skladá z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z 

testu z matematiky  alebo biológie (študijný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka) v rozsahu 

učiva ZŠ.  

 

e)   žiak, ktorý má obidve prihlášky v našej škole, robí prijímacie pohovory iba raz v prvom 

termíne. 

 

 

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku podľa dosiahnutého počtu bodov nasledovne: 

 

a)    maximálny počet dosiahnutých bodov je 162,  

b)    podľa dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov pre prijatie na 

štúdium v šk. roku 2021/2022 

c)    pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený uchádzač s 

lepším prospechom zo ZŠ 

d)    pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača a rovnakým prospechom zo ZŠ, bude 

uprednostnený uchádzač, ktorý preukáže úspechy v súťažiach a olympiádach (SJL, MO, FO a 

iné) 

e)   pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku z matematiky 

f)   pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača bude uprednostnený uchádzač, ktorý mal 

na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku zo slovenského jazyka 

g)    uchádzač so ŠVVP podľa stupňa zdravotného znevýhodnenia bude mať upravený čas na 

vykonanie písomnej skúšky 

h)   pre každý študijný odbor / odborné zameranie bude vytvorený samostatný zoznam 

prihlásených žiakov podľa počtu získaných bodov. 

i)   poradie uchádzačov v rámci týchto zoznamov sa určí podľa bodového zisku za výsledky 

na ZŠ a za prijímaciu skúšku. 

 

 

 

Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený po druhom termíne prijímacích skúšok na 

webovej stránke školy v popoludňajších hodinách, ako aj na vstupných dverách budovy školy.  



Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka.  

 

Kritériá prijímacích skúšok boli prerokované na pedagogickej rade dňa 27. 01. 2021.  
 

 

V Zlatých Moravciach dňa: 28. 01. 2021                                        Ing. Ján Solčiansky v. r.

          riaditeľ školy 

 

Poznámka: 

Prosíme rodičov a zákonných zástupcov aby na prihláške uvádzali kontakt (telefón a mail) 

z dôvodu zjednodušenia komunikácie počas prijímacieho konania.. 

 


