
Stredná odborná škola polvtechnická. Ul. SNP 2" 953 30 Zlaté Moravce

Kritériá
pre prijatie uchádzačov na štúdium - študijné odbory

pre šk. rok 202012021

3918 M Technické lýceum
267 5 M Elektrotechnika - počítačové systémy
256I M Informačné a sieťové technológie
3765 M Technika apreváďzka dopravy
2697 K Mechanik elektrotechnik
3447 K Grafik digitálnych médií
4553 K Podnikateť pre rozvoj vidieka

Riaditel' Strednei odbornej školy polytechnickei vZlarých Moravciach
vzmysle školského zákona tUŠ Sn č,245/2008 Z.z, stanovuje nasledovné kritériá pre
prijímanie žiakov 9, ročníka ZŠ do ]-. ročníka v školskom roku 2020 /2O2I pre všetky
študijné odbory:

Termín konania prijímacích skúšok:

Prijímacie konanie do študijných odborov bude prebiehať nasledovne:

1. Prideťovanie bodov:
a) za celoplošné testovanie žiakov 9, ročníka ZŠ nezískauchádzač o štúdium žiaden bod,
nakoťko bolo toto zrušené.

b) body za študijné výsledky zo ZŠ sazískajúnasledovne:
priemer znánok 1,0 - 1,5 - 20 bodov

1,51 - 2,0 - 15 bodov
2,0I - 2,5 - 10 bodov
2,5I- 3,0 - Sbodov
3,01 - 0 bodov

d) písomná časť prijímacej skúšky sa skladá z testu zo slovenského jazyka a líteratvy a z
testu z matematiky alebo biológie (študijný odbor podnikateť pre rozvoj vidieka) v rozsahu
učiva ZS.

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku podl'a dosiahnutého počtu bodov nasledovne:

a) maximálny počet dosiahnutých bodov je 1 15,

b) za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry móže žiak dosiahnuť maximálny
počet bodov 40, minimálny počet bodov 10

c) body za o
umiestnenie okresné kolo kraiské kolo celoštátne kolo
1, miesto 5 10 15

2. miesto J 6 9

3. miesto 1 3 5



c) za písomnú skúšku zmatematiky (biológie) móže žiak dosiahnuť maximálny počet
bodov 40, minimálny počet bodov 10. Pre odbory ELE a TL minimálny počet bodov 20
d) v prípade, že žiak dosiahne z jedného z predmetov SJL alebo MAT (BIO) menej ako 10
bodov, nevyhovel prijímacej skúške ( ELE aTL20 bodov z MAT)
e) podťa dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov pre prijatie na
štúdium v šk. roku 20201202I

0 pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený:
L ltohádzač s lepším prospechom zo ZŠ
2. uchádzač, ktorý preukáže úspechy v sút'ťiach a olympiádach (MO, FO a iné)
3. uchádzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známkuzmatematiky
4, ucháďzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku zo slovenského
jazyka

0 uchádzač so ŠVVP podťa stupňa zdravotného znevýhodnenia bude mať upravený čas na
vykonanie písomnej skúšky

Zoznartprijatých uchádzaěov bude zverejnený po druhom termíne prijímacích skúšok na
webovej stránke školy v popoludňajších hodinách, ako aj na vstupných dverách budovy
školy.

Zápis prijatých uchádzačov bude od 8,00 hod do 15,00 hod. Termín bude určený
potom ako budú určené termíny prijímacích skúšok. K zápisu je potrebné priniesť si zápisný
lístok. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka.

Prosím rodičov resp. zákonných zástupcov žiakovo aby na prihlášku uvádzali
kontaktné údaje, email alebo telefónne číslo, kv6li rýchlejšej komunikácií.

Y Zlatých Moravciach dňa: 30. 03.2020
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